
Studi Kasus Pekerja Anak Di Kecamatan Sematang Borang Kota
Palembang Child Labour In District Sematang Borang Palembang

(Case Study)

Indri Ariyanti

Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
indri3673@yahoo.com

Abstract: The problem of child labor is an important issue . How do the ( father's education, mother's education,
income fathers, mothers revenues, the presence of a parent, child gender, number of siblings of children, patriarchal
kinship system ) on the probability of child labor in the district as mature Borang Palembang. Scope of this research
is to analyze or discuss working children 7-15 years old who are working or not working. Factors that significantly
affect child labor include: factors father's education, mother's education, the presence of parents, number of siblings
of children, patriarchal kinship system. Factors that influence is not significant to child labor include: fathers
factor income, income mother, sex of the child.

Keywords: child labor, probability, economic theory child.

Abstrak: Masalah pekerja anak merupakan isu yang penting. Bagaimana pengaruh (pendidikan ayah, pendidikan
ibu,  pendapatan ayah,  pendapatan ibu, kehadiran orang tua, jenis kelamin anak, jumlah saudara anak, sistem
kekerabatan patriarki) terhadap probabilitas pekerja anak di Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.  Ruang
Lingkup Penelitian ini adalah menganalisis atau membahas pekerja anak berusia 7-15 tahun yang bekerja atau
tidak bekerja. Faktor-faktor  yang mempengaruhi secara signifikan terhadap pekerja anak antara lain adalah: faktor
pendidikan ayah, pendidikan ibu, kehadiran orang tua, jumlah saudara anak, sistem kekerabatan patriarki. Faktor-
faktor yang mempengaruhi secara tidak signifikan terhadap pekerja anak antara lain adalah: faktor pendapatan
ayah, pendapatan ibu, jenis kelamin anak.

Kata kunci: pekerja anak, probabilitas, teori ekonomi anak.

1. PENDAHULUAN

Pengertian anak menurut undang-undang di
Indonesia berbeda-beda. Menurut UU No.12 tahun
1948 dan UU No.1 tahun 1951 menyebutkan bahwa
pengertian anak adalah mereka yang berusia di bawah
14 tahun. Definisi anak menurut UU Nomor 4 tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan
anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur
21 tahun dan belum pernah kawin. Kemudian UU
No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia
menjelaskan bahwa anak adalah orang yang berusia
dibawah 18 tahun, sedangkan dalam  undang-undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

Menurut undang-undang No. 23 pasal 4
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah
mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera.

Berkaitan dengan pekerja anak,
Tjandraningsih (1995) mengatakan bahwa pekerja
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anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan
secara rutin untuk orang tuanya atau orang  lain,
dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan
menerima imbalan maupun tidak. Sementara menurut
Badan Pusat Statistik/BPS (2001) pekerja anak
adalah mereka yang berusia 10-14 tahun dan yang
bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus
dalam seminggu yang lalu dan bekerja untuk
meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah
tangga.

Menurut International Labour Office (2002)
istilah “pekerja anak” sering didefinisikan sebagai
pekerjaan yang menghalangi anak-anak  pada masa
kanak-kanak, potensi mereka dan martabat mereka
dan yang berbahaya bagi fisik dan perkembangan
mental.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa
sampai saat ini belum terdapat suatu kesatuan
mengenai batasan pekerja anak.  Hal ini karena
definisi yang dikemukakan mengenai hal ini masih
beraneka ragam, terutama dalam memberikan batasan
konsep yuridis anak.  Bahkan, peraturan perundangan
belum menentukan secara eksplisit definisi mengenai
pekerja anak.  Masalah yang muncul dari
pendefinisian pekerja anak itu karena pekerja anak
dipahami oleh banyak orang sebagai anak-anak yang
bekerja dalam keadaan buruk (Grootaer dan Kanbur,
1995).

Masalah pekerja anak merupakan isu yang
penting karena masalah ini mempengaruhi
perkembangan modal manusia dari anak-anak
tersebut, baik karena mereka putus sekolah, atau
menyebabkan proses belajar di sekolah tidak efektif.
Bahkan di usia mereka yang semestinya dipergunakan
untuk menuntut ilmu dan menambah ketrampilan,
bahkan untuk bermain, justru digunakan untuk
bekerja

Jumlah pekerja anak atau berusia di bawah
15 tahun di Indonesia cukup tinggi. Sementara itu
lebih dari dua pertiga orang muda memasuki dunia
kerja dengan bekal pendidikan dasar atau kurang.
Sebanyak 2,3 juta anak berusia 7-14 tahun
merupakan pekerja anak di bawah umur. Mereka

tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan,
keselamatan fisik, perlindungan, bermain dan rekreasi
(UCW, 2012).

Bellamy (1997) mengatakan bahwa adat dan
pola sosial turut memainkan peranan dalam
mempengaruhi anak memasuki dunia kerja yang
cukup membahayakan, sedangkan menurut Putranto
dalam Usman dan Nahrowi (2004) konsumerisme dan
gaya hidup anak muda lebih mendorong anak-anak
untuk menjadi pekerja seks ketimbang menjadi buruh
kerja (Usman & Nachrowi, 2004).

Abdalla (1988) menjelaskan bahwa pekerja
anak dapat dipengaruhi oleh kekuatan pasar, tradisi
budaya dan anak sebagai investasi orang tua.  Secara
detil penyebabnya sebagai berikut:  menjelaskan dari
sisi penawaran dipengaruhi pertama, kekuatan pasar.
Kedua, pendapatan keluarga rendah karena itu
mempengaruhi sikap dan kesanggupan sekolah
rendah. Ketiga,  Karena tradisi atau budaya yang
melihat anak sebagai investasi keluarga.

Selanjutnya Abdalla  (1988) menjelaskan dari
sisi permintaan dipengaruhi pertama, faktor sosio
ekonomi yaitu adanya permintaan dari pihak
perusahaan  (sektor industri), karena usaha keluarga,
upah mereka lebih rendah dari pekerja dewasa dan
tidak  membayar  pajak.   Kedua, faktor teknologi,
dalam arti bahwa teknologi yang digunakan masih
rendah dan menggunakan tenaga manusia.  Ketiga,
mengefektifkan faktor permintaan dalam arti
mempertahankan jumlah produksi, karena pekerja
dewasa berkurang dan adanya pembatasan nilai
ekspor.

(Nachrowi, et.al,  1997) menjelaskan bahwa
sebagian besar orang tua beranggapan bahwa
memberi pekerjaan kepada anak merupakan bagian
dari proses belajar untuk menghargai kerja dan belajar
bertanggung jawab. Selain dapat melatih dan
memperkenalkan anak pada dunia kerja, para orang
tua juga berharap dapat membantu mengurangi beban
kerja keluarga. Dengan berkembangnya waktu,
fenomena anak yang bekerja juga berkaitan erat
dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) serta
kesempatan untuk memperoleh dan melanjutkan
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pendidikan. Orang tua yang mempunyai kesempatan
kerja terbatas, tidak memiliki peker jaan
(pengangguran) sehingga tidak mampu lagi untuk
mencukupi kebutuhan hidup keluarga, memaksa anak
untuk ikut bekerja. Di lain pihak, biaya pendidikan
yang relatif tinggi dan tidak terjangkau ikut
memperkecil kesempatan anak untuk mengikuti
pendidikan.

Dottridge & Stuat (2005) menjelaskan bahwa
anak-anak cenderung mudah diintimidasi karena
mereka tergantung secara ekonomi, baik makanan
atau tempat tinggal serta terkadang butuh dukungan
secara emosional.  Dimana para pengusaha lebih
senang memperkerjakan anak-anak. Alasannya
bahwa pekerja anak mudah diatur, penurut,  murah
dan mudah didapatkan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Asra (1993, 1995) menjelaskan bahwa salah
satu faktor utama adanya pekerja anak adalah faktor
ekonomi rumah tangga, pengaruh orang tua dan
rendahnya tingkat pendidikan ayah atau ibu.
Selanjutnya Asra menjelaskan bahwa secara umum
dalam berbagai penelitian dapat ditunjukkan bahwa
penyebab adanya pekerja anak dapat dibedakan dalam
dua faktor yaitu:
1. Faktor pendorong (push factor) seperti tekanan

ekonomi keluarga, adanya pandangan bahwa
bekerja adalah bagian dari proses pendidikan,
ingin membantu ekonomi keluarga, karena sudah
tidak bersekolah, ingin punya penghasilan sendiri.

2. Faktor penarik (pull factor) yaitu permintaan
terhadap pekerja anak yang sangat tinggi,
disamping faktor lain yakni kelemahan di bidang
hukum.

1.1 Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang dan uraian
sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah: Bagaimana pengaruh (pendidikan ayah,
pendidikan ibu,  pendapatan ayah,  pendapatan ibu,
kehadiran orang tua, jenis kelamin anak, jumlah
saudara anak, sistem kekerabatan patriarki) terhadap
probabilitas pekerja anak di Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang.

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan
permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah: untuk
mengetahui  pengaruh faktor (pendidikan ayah,
pendidikan ibu,  pendapatan ayah,  pendapatan ibu,
kehadiran orang tua, jenis kelamin anak,jumlah
saudara anak,  sistem kekerabatan patriarki) terhadap
probabilitas pekerja anak di Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil
penelitian ini terbagi atas 2, yaitu manfaat akademis
dan manfaat praktis.  Manfaat akademis yang
diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil
penelitian ini merupakan pengembangan dari Teori
New Home Economics dan Teori Household Survival
Strategy.

Selanjutnya manfaat praktis dari hasil
penelitian ini diharapkan melalui informasi mengenai
pengaruh (pendidikan ayah, pendidikan ibu,
pendapatan ayah,  pendapatan ibu, kehadiran orang
tua, jenis kelamin anak, jumlah saudara anak, sistem
kekerabatan patriarki) terhadap probabilitas anak
bekerja, di kecamatan Sematang Borang Kota
Palembang, dapat memberikan masukan berguna bagi
pihak yang berkepentingan (pemerintah atau
pengusaha) dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan permasalahan pekerja anak.  Selain
itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
acuan untuk penelitian-penelitian serupa selanjutnya.

2. STUDI KEPUSTAKAAN

2.1 Teori New Home Economics

Dalam konsep New Home Economics
(Ananta, 1990) istilah ‘rumah tangga’ digunakan
untuk membedakan dengan kegiatan ‘pasar’ (labour
market). Dalam labour market  menghasilkan
imbalan uang. Sebagai contoh kegiatan mandi dan
tidur adalah kegiatan rumah tangga yang dilakukan
seorang individu yang tidak menghasilkan uang.
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Berdasarkan hal ini, maka para ekonom
dapat melihat lebih jelas mengenai konsep leisure dan
meneliti bagaimana aktifitas bukan pasar mampu
memberikan kontribusinya terhadap pengembangan
teori ekonomi keluarga.

Becker (1965) menjelaskan New Home
Economics sebagai bagian dari teori ekonomi
berkaitan dengan teori perilaku rumah tangga
(individu) yang berusaha memenuhi kepuasannya.
Kepuasan maksimum  di analisis berdasarkan
konsumsi rumah tangga atas komoditas (barang dan
jasa ) untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang
diinginkan.

2.2 Teori Household Survival Strategy (Strategi
Mempertahankan Keberlangsungan Hidup
Rumah Tangga).

Fenomena pekerja anak berhubungan dengan
teor i household survival strategy (strategi
mempertahankan keberlangsungan hidup rumah
tangga). Dalam teori ini disampaikan bahwa bila
kondisi ekonomi mengalami perubahan atau
memburuk, keluarga dari kalangan masyarakat
miskin akan memanfaatkan sumber-sumber yang
tersedia (Mahbubah dalam Susanto, 2003). Salah satu
upaya yang sering dilakukan untuk mempertahankan
keberlangsungan hidup adalah dengan memanfaatkan
tenaga kerja keluarga, bila tenaga kerja dewasa sudah
terserap semua dalam berbagai sektor tenaga kerja
maka untuk memenuhi kebutuhan adalah melibatkan
anak-anak untuk bekerja.

2.3 Teori Nilai Ekonomi Anak

Dari sisi ilmu ekonomi teori nilai ekonomi
anak pertama-tama dipopulerkan Leibenstein (Ware:
1978) yang mengatakan bahwa keputusan seseorang
ingin memiliki anak didasarkan pada pendekatan
biaya dan manfaat dari anak tersebut (The Benefits
and Cost of Children Approach)  secara garis besar
anak memiliki nilai:
(1)Nilai anak itu sendiri (nilai kepuasan dan

kebangggaan)
(2)Sebagai sumber tenaga kerja / sumber pendapatan

di masa datang

(3)Sebagai jaminan hidup di hari tua bagi kedua
orang tuanya.

Sementara itu biaya yang dikeluarkan untuk
memelihara anak (biaya pemeliharaan anak) meliputi
antara lain:
(1)Biaya selama di dalam kandungan
(2)Biaya pada saat melahirkan
(3)Biaya pemenuhan kebutuhan hidup anak

(konsumsi)
(4)Biaya pendidikan, kesehatan, dan rekreasi serta

lainnya.

Tjandraningsih (1995) menjelaskan adanya
pendekatan teori dalam mempekerjakan anak, yaitu:
Pertama, teori dari sisi permintaan, menyatakan
bahwa mempekerjakan anak-anak dan perempuan
dewasa dianggap sebagai pencari nafkah kedua dan
melipatgandakan keuntungan.  Kedua, teori dari sisi
penawaran, menjelaskan bahwa kemiskinan
merupakan sebab utama yang mendorong anak-anak
bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup dari
keluarganya.

White dan Tjandraningsih (1991), ILO-IPEC
(1995) juga menjelaskan bahwa untuk kesulitan
ekonomi keluarga yang berpenghasilan rendah,
biasanya dengan latar belakang pendidikan yang
rendah dari kepala keluarga dengan status pekerjaan
seperti: buruh, karyawan pabrik, pedagang kecil dan
pekerja bangunan, akan membawa anaknya untuk
ikut serta bekerja.

Ware (1978) menjelaskan perhitungan-
perhitungan orang tua terhadap manfaat-manfaat
yang diperoleh dari membesarkan anak, harus
diestimasi terhadap tenaga kerja atau pendapatan
anak-anak mereka.   Perhitungan-perhitungan orang
tua terhadap biaya-biaya membesarkan anak
dipengaruhi oleh persepsi-persepsinya untuk
mengurangi atau berbagi biaya-biaya ini.

Bekerja dengan anggaran waktu yang sangat
terperinci bagi anak-anak desa individual di Jawa,
White et.al (1991) telah menghasilkan bukti bahwa
“anak-anak dari keluarga-keluarga besar cenderung
lebih produktif daripada anak-anak di keluarga-
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keluarga kecil.”   Hal ini mungkin disebabkan karena
anak-anak yang lebih muda di keluarga-keluarga
tersebut belajar dari contoh yang diberikan saudara
kandung mereka yang lebih tua, dan juga karena telah
mempelajari tugas-tugas kecil, mereka membebaskan
saudara kandung mereka yang lebih tua untuk
pekerjaan yang lebih produktif.

Penelitian Ware (1978) menjelaskan bahwa
satu perbedaan yang menonjol antara mereka yang
berpendapat bahwa anak-anak adalah beban (Mueller,
Ruprecht dan Jewett, Enke, Neher, Ohlin) dan mereka
yang berpendapat bahwa anak-anak adalah investasi
yang masuk akal (Caldwell, White, Hull, Mamdani,
dan Ruzicka) adalah bahwa pendapat pertama sangat
tergantung pada manipulasi-manipulasi statistik
kompleks dari data agregat yang ditarik dari
serangkaian sumber dan bahkan budaya, sedangkan
pendapat kedua lebih berkenaan dengan pertimbangan
terhadap semua data yang tersedia, baik ekonomi
maupun kultural, yang berhubungan dengan situasi
lokasi tertentu.

2.4 Model Logit

Sedangkan menurut Gujarati (2006)
menjelaskan bahwa model logit sering digunakan
dalam data klasifikasi. Contoh kepemilikan rumah
untuk menerangkan ide yang mendasari model logit.

Persamaan 1.1 . memberikan gambaran kepemilikan
rumah yaitu:

Di mana jika Pi adalah mewakili probabilitas.

Kemudian untuk kemudahan pemaparan, kita
tuliskan persamaan ini sebagai

Persamaan ini (1.2) mewakili apa yang
dikenal dalam statistik sebagai fungsi distribusi
logistik (kumulatif), yang sudah dikenal dengan luas

P i = E ( Y = 1  | X i ) =                             ... ... ... . (1.1)

dalam menganalisis fenomena pertumbuhan, seperti
populasi, GDP, dan penawaran uang.

Untuk persamaan (1 - Pi) probabilitas tidak memiliki
rumah, adalah

( 1 - Pi )   =      = ... . . .  . . .  (1.3)

Karena itu bisa dituliskan

(1  -  P i )  =        =     . . .  . . . .  . . .  (1.4)

Pi (1  -  Pi) adalah rasio probabilitas (odds
ratio) bahwa rumah berhasil dimiliki–rasio
probabilitas bahwa sebuah keluarga akan memiliki
rumah terhadap probabilitas tidak akan memiliki
rumah.   Karena  itu,  jika  P i = 0.8, itu berarti
probabilitas keluarga itu memiliki rumah adalah 4
berbanding 1.

Jika akan menentukan log natural (1.4), akan
mendapat hasil yaitu,

artinya, L, log rasio probabilitas, tidak hanya linear
dalam X tapi juga dari sudut pandang estimasi) linear
dalam parameter. L disebut logit, sehingga model (1.5)
disebut model logit.

2.5 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan studi SMERU (2003), banyak
faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja, tetapi
faktor ekonomilah yang paling kuat mendorong
mereka untuk ikut aktif dalam kegiatan ekonomi.
Kurang lebih 50 persen dari para pekerja anak masih
terdaftar sebagai murid sekolah.  Sisanya, sekitar 45
persen dari pekerja anak adalah anak putus sekolah,
sementara yang 5 persen  belum terdaftar masuk
sekolah.

Pekerja anak laki-laki sekitar 65 persen dan
anak perempuan 35 persen.  Berarti persentase anak
laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Pola
pekerja anak ini dari aspek gender menunjukkan
bahwa tingginya kecenderungan anak laki-laki untuk

Pi=E(Y=1 |Xi)=  =                     . . . ... . (1.2)

Li = ln Zi = Bi + B2X2 ………    (1.5)

Di mana Zi = Bi + B2X2
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bekerja dibandingkan dengan anak perempuan adalah
konsisten dengan temuan di Peru dan Pakistan oleh
Ray (2000).

Penelitian Manurung (1998) menjelaskan
bahwa pekerja anak lebih banyak tinggal di
perdesaan, umumnya bekerja di sektor pertanian.
Selanjutnya dengan memperhatikan faktor sosio
ekonomi kepala keluarga, maka adanya pekerja anak
pada umumnya disebabkan karena tekanan ekonomi
keluarga (kemiskinan) yang dilihat berdasarkan upah
kepala keluarga yang jauh dibawah rata-rata UMR
nasional.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan kepala
keluarga, kebanyakan kepala keluaraga tersebut
berpendidikan tamat SD kebawah.  Untuk faktor jenis
kelamin kepala keluarga, maka jika kepala
keluarganya adalah perempuan maka anaknya
cenderung bekerja dibandingkan dengan kepala
keluarga laki-laki.

Demikian juga Wu (2011) menjelaskan
bahwa Pengaruh Pendapatan rumah tangga
menggeser pekerja anak untuk lebih banyak bekerja
daripada sekolah. Tetapi pendapatan memiliki efek
yang dapat diabaikan pada upah terhadap jumlah jam
kerja anak. Dari Usia 12 dan seterusnya, terutama

2.7 Hipotesis

“Diduga faktor (pendidikan ayah, pendidikan
ibu,  pendapatan ayah,  pendapatan ibu, kehadiran

anak laki-laki akan berubah dari bekerja di rumah
tangga ke bekerja diluar rumah tangga, dimana
pengaruh upah terhadap pekerjaan yang mungkin
memisahkan mereka dari keluarga. Tetapi untuk
akumulasi modal manusia dan pemisahan dari
keluarga akan sedikit jika anak tersebut dididik di
rumah.

Berdasarkan hasil kajian teoritis dari fakta
empiris tersebut maka penelitian ini akan mencoba
menganalisis pengaruh faktor pendidikan ayah,
pendidikan ibu, pendapatan ayah,  pendapatan ibu,
kehadiran oarng tua, jenis kelamin anak, jumlah
saudara anak, sistem kekerabatan patriarki terhadap
pekerja anak di Kecamatan Sematang Borang Kota
Palembang.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan
teori, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai
berikut: menganalisis pengaruh faktor (pendidikan
ayah, pendidikan ibu,  pendapatan ayah,  pendapatan
ibu, kehadiran orang tua, jenis kelamin anak, jumlah
saudara anak, sistem kekerabatan patriarki) terhadap
probabilitas pekerja anak di Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang.

orang tua, jenis kelamin anak, jumlah saudara anak,
sistem kekerabatan patriarki) berpengaruh terhadap
probabilitas pekerja anak di Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang secara signifikan”.

Gambar 1: Probabilitas Anak Tidak Bekerja dan Bekerja
dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya
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3. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah
menganalisis atau membahas pekerja anak berusia
7-15 tahun yang bekerja atau tidak bekerja. Data
sekunder yang digunakan sebagai rujukan dalam
penelitian adalah data dari BKKBN Kota Palembang.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data
primer dan data sekunder. Data primer merupakan
data yang diperoleh langsung dari responden terkait
yang merupakan objek penelitian yaitu pekerja anak
yang ada di Kecamatan Sematang Borang Kota
Palembang.  Data Sekunder dalam penelitian adalah
data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait
dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai
sumber antara lain BKKBN, BPS dan sumber
lainnya.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini adalah purposive random sampling. Metode/
teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah  metode analisis deskriptif dan inferensial,
untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi
pekerja anak.  Karena pengelompokkan variabel
terikat adalah dikotomis yaitu: anak yang bekerja dan
tidak bekerja, maka model yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model regresi logistik.

Pemilihan model regresi logistik atau model
logit dalam penelitian ini lebih disebabkan karena
regresi logistik lebih mudah diterapkan dan
diinterpretasikan. Model logit merupakan model yang
mengikuti fungsi distribusi logistik pada persamaan
(1.1) yang definisinya sebagai berikut:

Pi=E(Y=1 |Xi) = ... ... ... ...         (1.1)

Dimana P1 mewakili Probabilitas.

Dalam penelitian ini model di atas dapat
disederhanakan yaitu:

    ... ... ...      (1.2)

                                                                  ... (1.3)

Dimana :

1.      Variabel probabilitas anak yang

berusia 7-15 tahun yang bekerja mencari
pendapatan dan anak yang berusia 7-15 tahun
yang tidak bekerja.

2. x1 = pendidikan ayah
3. x2 = pendidikan ibu
4. x3 = pendapatan ayah
5. x4 = pendapatan ibu
6. x5 = kehadiran orangtua
7. x6 = jenis kelamin anak
8. x7 = jumlah saudara anak
9. x8 = sistem kekerabatan patriarki
10.e  = error term.

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1Karakteristik Responden

Jumlah sampel untuk penelitian ini adalah
sebanyak 90 sampel. Untuk melihat berapa banyak
responden yang ikut berpartisipasi di dalam
melakukan pengisian kuesioner yang menggambarkan
jumlah responden sebanyak 90 orang anak, dimana
data yang hilang (missing) tidak ada sama sekali (0).
Total responden sebanyak 90 orang anak adalah
sebesar 100 persen. Artinya semua responden mengisi
kuesioner dan terlibat 100 persen.

Tabel 1. terlihat bahwa frekuensi Anak
bekerja atau tidak bekerja adalah sebanyak 23 orang
anak yang tidak bekerja, sedangkan sisanya sebesar
67 anak yang bekerja. Artinya bahwa dalam
penelitian ini responden anak yang bekerja lebih
banyak daripada responden anak yang tidak bekerja.

 Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Diolah).

Tabel 1: Jumlah Responden Berdasarkan Kondisi
Anak (Bekerja atau Tidak)
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Tabel 2: Definisi Operasional Variabel

3.1.2 Pembahasan

Sebelum hasil estimasi model pengaruh
faktor sosio ekonomi, demografi dan budaya terhadap
probabilitas pekerja anak dianalisis lebih lanjut maka
perlu dilakukan pengujian kesahihan dari hasil
estimasi ini. Proses pengujian terhadap hasil estimasi
ini dilakukan dengan cara pengujian keseluruhan
(overall test), dan pengujian secara parsial (partial
test). Pengujian secara keseluruhan dengan yaitu
dengan melihat Omnibus Tests of Model Coefficient,
sedangkan pengujian secara parsial (partial test)

dilakukan dengan melihat pengaruh variabel.
Tabel 3: Uji Keseluruhan (Overall Test)
   Omnibus Tests of Model Coefficients

            Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015
             (Output SPSS 20).
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Dari output omnibus test pada Tabel 3.
terlihat bahwa sig = 0,001 yang berarti kurang dari
0,05. Dengan tingkat kenyakinan 95 persen (á = 5
persen), ada minimal satu variabel bebas yang
berpengaruh pada variabel tak bebas (terikat).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model dapat
digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4: Hasil Pengujian Analisis Regresi Step 0

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Output
SPSS 20)

Hasil estimasi analisis regresi logit pada
Tabel 4. dengan menggunakan uji Wald, Signifikansi,
dan Old Rasio menjelaskan pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Pada kolom
Sig. menginformasikan signifikansi pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Terjadi
pengaruh yang signifikan jika nilai sig < 0,05.

Hasil Estimasi Tabel 4. dengan uji
Wald menjelaskan bahwa pada kolom sig
pengaruh variabel independent terhadap variabel
dependen sebesar 0.000, dimana  nilai tersebut
berada sig < 0,05. Artinya variabel independen
secara serentak berpengaruh terhadap variabel
dependen.  Kolom Exp (B) menginformasikan
jenis pengaruh pada variabel yang berpengaruh
signifikan dan bila nilainya lebih besar dari satu
maka probabilitas untuk anak bekerja adalah
lebih besar. Nilai Exp (B) pada Tabel 3. adalah
sebesar 2,913 artinya probabilitas pekerja anak
adalah lebih besar 2,913 kali anak yang tidak
bekerja.

          Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015
           (Output SPSS 20)

Tabel 5: Hosmer dan Lemeshow Tes

Tabel 5. menjelaskan uji kelayakan model
(pengujian Hosmer Lemeshow) dimana hasil uji
menunjukkan sig 0.016, dengan tingkat kenyakinan
95 persen, (á = 5 persen) dapat diyakini bahwa model
regresi logistik yang digunakan telah cukup mampu
menjelaskan data/sesuai.

Tabel 6: Model Summary

   Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Output
   SPSS 20)

Nilai Nagelkerke R Square menunjukkan
nila i koefisien determinasi. Tabel 6.
menginformasikan bahwa nilai Nagelkerke R Square
adalah 0.390 yang artinya bahwa 39.0 persen
pengaruh seluruh variabel independen terhadap
variabel dependen, sisanya sebesar 61.0 persen
dipengaruhi variabel lain di luar model.

Tabel 7: Classification

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Output
SPSS 20)

Tabel 7. menjelaskan bahwa model logistik
yang digunakan telah cukup baik, karena mampu
menebak dengan benar 83.3 persen kondisi yang
terjadi.
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Tabel 8. Hasil Estimasi Model Pengaruh Faktor Sosio Ekonomi,
Demografi, dan Budaya Terhadap Probabilitas Anak Bekerja

3.1.3Pengaruh Faktor Pendidikan Ayah
Terhadap Probabilitas Pekerja Anak.

Berdasarkan hasil est imasi dengan
membandingkan nilai statistik Wald dan nilai chi
square (Sig.) pada Tabel 8. pendidikan ayah signifikan
pada taraf á = 5 persen mempengaruhi probabilitas
pekerja anak. Hasil estimasi ini mengindikasikan
bahwa probabilitas pekerja anak dengan pendidikan
ayah tamat SMP lebih kecil dibandingkan pendidikan
ayah tidak tamat SMP. Kondisi ini relatif dapat
diterima karena bila ayah terdidik (tamat SMP)
mengetahui nilai dari pendidikan sehingga akan
termotivasi supaya anaknya tidak bekerja dan fokus
untuk sekolah.

3.1.4Pengaruh Faktor Pendidikan Ibu
Terhadap Probabilitas Pekerja Anak.

Berdasarkan hasil est imasi dengan
membandingkan nilai statistik Wald dan nilai chi
square (Sig.) pada Tabel 8. pendidikan ibu signifikan
pada taraf á = 5 persen mempengaruhi probabilitas

  Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 (Output SPSS 20)

pekerja anak. Hasil estimasi ini mengindikasikan
bahwa probabilitas pekerja anak dengan pendidikan
ibu tamat SMP lebih kecil dibandingkan pendidikan
ibu tidak tamat SMP. Kondisi ini relatif dapat diterima
karena bila ibu terdidik (tamat SMP) mengetahui nilai
dari pendidikan sehingga akan termotivasi supaya
anaknya tidak bekerja dan fokus untuk sekolah.

3.1.5Pengaruh Pendapatan Ayah Terhadap
Probabilitas Pekerja Anak

Berdasarkan hasil est imasi dengan
membandingkan nilai statistik Wald dan nilai chi
square (Sig.) Tabel 8. pendapatan ayah tidak
signifikan pada taraf á = 5 persen mempengaruhi
probabilitas pekerja anak. Hasil estimasi ini
mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan (tidak
ada beda) probabilitas anak menjadi pekerja anak di
setiap kenaikan pendapatan ayah.

Hal ini disebabkan oleh sebagian besar ayah
hanya bekerja di sektor informal dan bahkan ada yang
tidak bekerja. Berdasarkan hasil penelitian
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memperlihatkan bahwa ayah sebagian besar bekerja
sebagai pemulung, tukang becak dan lain-lain.

Tabel 8. nilai B memperlihatkan koefisien
variabel pendapatan ayah bertanda negatif.  Berarti,
semakin rendah  pendapatan ayah mempunyai
probabilitas lebih tinggi untuk pekerja anak. Dengan
nilai koefisien yang sebesar  -0.924, yang berarti nilai
Odd Ratio / nilai Exp (-0.924) = 0,397, menunjukkan
setiap kenaikan pendapatan ayah, maka probabilitas
pekerja anak 0,993 kali menjadi rendah.

3.1.6Pengaruh Pendapatan Ibu Terhadap
Probabilitas Pekerja Anak

Berdasarkan hasil estimasi dengan
membandingkan nilai statistik Wald dan nilai chi
square (Sig.) Tabel 8.  pendapatan Ibu tidak signifikan
pada taraf á = 5 persen mempengaruhi probabilitas
pekerja anak. Hasil estimasi ini mengindikasikan
bahwa tidak ada perbedaan (tidak ada beda)
probabilitas anak menjadi pekerja anak di setiap
kenaikan pendapatan ibu.  Hal ini disebabkan oleh
sebagian besar ibu  hanya bekerja di sektor informal
dan bahkan ada yang tidak bekerja. Berdasarkan hasil
penelitian memperlihatkan bahwa ibu sebagian besar
bekerja sebagai pemulung, pembantu rumah tangga
dan lain-lain.

Tabel 8. nilai B memperlihatkan koefisien
variabel pendapatan ibu bertanda negatif.  Berarti,
semakin rendah  pendapatan ibu mempunyai
probabilitas lebih tinggi untuk pekerja anak. Dengan
nilai koefisien yang sebesar  -0.004, yang berarti nilai
Odd Ratio / nilai Exp (-0.007) = 0,996, menunjukkan
setiap kenaikan pendapatan ibu, maka probabilitas
pekerja anak 0,996 kali menjadi rendah.

3.1.7Pengaruh Kehadiran Orang Tua Terhadap
Probabilitas Pekerja Anak

Berdasarkan hasil estimasi dengan
membandingkan nilai statistik Wald dan nilai chi
square (Sig.) Tabel 8. kehadiran orang tua signifikan
pada taraf á = 5 persen mempengaruhi probabilitas
pekerja anak. Hasil estimasi ini mengindikasikan
probabilitas pekerja anak dimana kehadiran ayah dan

ibu masih hidup  lebih kecil dibandingkan kehadiran
orang tua lainnya. Hal ini relatif dapat diterima karena
dengan kehadiran ayah dan ibu yang masih hidup lebih
memprioritaskan anaknya untuk tetap sekolah dan
belajar. Sehingga orang tua tidak melibatkan anak
untuk bekerja.

3.1.8Pengaruh  Jenis Kelamin Anak Terhadap
Probabilitas Pekerja Anak

Berdasarkan hasil est imasi dengan
membandingkan nilai statistik Wald dan nilai chi
square (Sig.) pada Tabel 8. jenis kelamin anak tidak
signifikan pada taraf á = 5 persen mempengaruhi
probabilitas pekerja anak. Hasil estimasi ini
mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan (tidak
ada beda) probabilitas pekerja anak laki-laki dan
probabilitas anak perempuan.

Tabel 8. nilai  B memperlihatkan koefisien
variabel jenis kelamin bertanda negatif.  Berarti,   anak
laki-laki mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk
pekerja anak. Dengan nilai koefisien yang sebesar  -
0.007, yang berarti nilai Odd Ratio /  nilai  Exp  (-
0.007) = 0,993, menunjukkan besarnya perbandingan
anak laki-laki dibandingkan anak perempuan yaitu
0,993.  Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
jenis kelamin anak laki-laki 0.993 kali dibandingkan
anak perempuan.

Kondisi ini relatif dapat diterima karena anak
laki-laki sebagian besar waktunya dihabiskan untuk
bekerja dan diharapkan nanti bila anak laki-laki dapat
menggantikan tugas mencari nafkah bila orang tua
mereka tidak ada.

3.1.9Pengaruh Jumlah Saudara Anak
Terhadap Probabilitas Pekerja Anak

Berdasarkan hasil est imasi dengan
membandingkan nilai statistik Wald dan nilai chi
square (Sig.) pada Tabel 8. jumlah saudara anak
signifikan pada taraf á = 5 persen mempengaruhi
probabilitas pekerja anak. Hasil estimasi ini
mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya
jumlah saudara anak  mempunyai probabilitas lebih
kecil pekerja anak. Kondisi ini relatif dapat diterima
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karena bila dalam keluarga tersebut jumlah saudara
anak  bertambah maka beban keluarga bertambah
sehingga kebutuhan pun bertambah dan diharapkan
pendapatan juga bertambah.  Tetapi ada keyakinan
pada sebagian masyarakat bahwa banyak anak
banyak rezeki, sehingga walaupun jumlah saudara
anak banyak tetapi rezekinya pun akan bertambah.

3.1.10Pengaruh  Sistem Kekerabatan Patriarki
Terhadap Probabilitas Pekerja anak.

Berdasarkan hasil est imasi dengan
membandingkan nilai statistik Wald dan nilai chi
square (Sig.) pada Tabel 8. sistem kekerabatan
patriarki  signifikan pada taraf á = 5 persen
mempengaruhi probabilitas pekerja anak. Hasil
estimasi ini mengindikasikan bahwa dengan adanya
sistem kekerabatan patriarki (sistem kekerabatan
dimana keluarga inti mengacu pada garis keturunan
ayah) mempunyai probabilitas lebih besar pekerja
anak.

Oleh karena peran itu, akhirnya masyarakat
banyak yang berpikir bahwa pendidikan tidak
penting untuk perempuan karena ujung-ujungnya
akan kembali ke-3 peran (dapur, kasur, pupur) dimana
sistem patriarki ini pada akhirnya menempatkan
perempuan sebagai orang nomor dua dalam
pengambilan keputusan dalam keluarga, sedangkan
peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan tulang
punggung keluarga.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif dan
inferensial adalah:
1. Faktor-faktor  yang mempengaruhi secara

signifikan terhadap pekerja anak  antara lain
adalah: faktor pendidikan ayah, pendidikan ibu,
kehadiran orang tua, jumlah saudara anak, sistem
kekerabatan patriarki.

2. Faktor-faktor  yang mempengaruhi secara tidak
signifikan terhadap pekerja anak  antara lain

adalah: faktor pendapatan ayah,  pendapatan ibu,
jenis kelamin anak.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah, masyarakat, dan orangtua
adalah sebaiknya saling mendukung  karena ketiga
unsur ini berperanan penting terhadap masuknya
anak ke pasar kerja. Pemerintah sebaiknya
merencanakan suatu program jangka panjang dan
memprioritaskan untuk meminimalkan pekerja
anak terutama yang merugikan anak itu sendiri
baik secara fisik maupun psikis.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga perlu
dilakukan penelitian yang lebih   spesifik lagi baik
dari model penelitian serta analisis yang lebih
mendalam.
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