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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Karakteristik responden 

a) Umur Responden  

Deskripsi karakteristik dari para responden berdasarkan umur 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

 Tabel 5.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
No Umur Frekuensi Presentase (%) 
1 30 – 39 tahun 4 6 % 
2 40 – 49 tahun 25 36 % 
3 50 – 59 tahun 41 58 % 

Total 70 100 % 
 Sumber: Data primer yang diolah 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa pekerja pada industri 

kerajinan keramik di Desa Klampok didominasi oleh pekerja dengan 

usia 50 – 59 tahun yakni sebesar 58% atau 41 orang. Pekerja dengan 

usia paling muda yakni 36 tahun, sedangkan yang paling tua berusia 

58 tahun. Jumlah pekerja yang usianya berkisar 30 – 39 tahun hanya 

terdapat 4 orang (6%), dan yang berusia 40 – 49 tahun mencapai 25 

orang atau sebesar 36%. Seluruh pekerja di industri kerajinan 

 



58 
 

 
 

keramik sudah berkeluarga dan menjadikan pekerjaan sebagai 

pengrajin keramik ini menjadi pekerjaan utama mereka. 

b) Jenis Kelamin  

Berikut adalah tabel yang menjelaskan karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin 

 Tabel 5.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

1 Laki-laki 23 33% 

2 Perempuan 47 67% 

Total 70 100% 

  Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

pekerja di industri kerajinan keramik di Desa Klampok adalah 

perempuan yakni terdapat 47 perempuan (67%), sedangkan jumlah 

pekerja laki-laki hanya sebanyak 23 orang atau sebesar 33%. 

Banyaknya jumlah tenaga kerja berjenis kelamin perempuan 

dikarenakan dalam membuat keramik dibutuhkan ketelatenan dan 

kesabaran, tujuan mereka memilih menjadi pekerja industri kerajinan 

keramik adalah untuk membantu menambah penghasilan keluarga. 
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c) Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Deskripsi mengenai jumlah anggota rmah tangga para pekerja 

industri kerajinan keramik ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

 Tabel 5.3. Karakteristik Responden Berdasarkan jumlah anggota keluarga 
No Jumlah Anggota Keluarga Frekuensi Presentase (%) 
1 3 5 7% 
2 4 19 27% 
3 5 30 43% 
4 6 16 23% 

Total 70 100% 
Sumber: Data primer yang diolah  

Tabel diatas menjelaskan bahwa sebagian besar anggota 

keluarga responden berjumlah 5 anggota yakni sebanyak 30 orang. 

Tenaga kerja di industri kerajinan keramik yang memiliki jumlah 

anggota keluarga sebanyak 3 anggota yakni ada 5 orang (7%) dengan 

memiliki dua anak namun salah satu anggota keluarga telah meninggal 

dunia. Tenaga kerja yang jumlah anggota keluarganya sebanyak 4 

anggota terdapat 19 orang (27%). 

d) Lama Pendidikan Informal 

Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai lama pendidikan 

informal yang pernah ditempuh responden. 
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Tabel 5.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pendidikan Informal 

No 
Lama Pendidikan 

Informal 
Frekuensi Presentase (%) 

1 3 bulan 14 20% 

2 4 bulan 23 33% 

3 5 bulan  33 47% 

Total 70 100% 

  Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa sebagian 

besar pekerja di industri kerajinan keramik Desa Klampok mengikuti 

pendidikan informal atau pelatihan selama 5 bulan. Responden yang 

mengikuti pelatihan hanya 3 bulan terdapat 14 orang (20%), serta 

responden yang mengikuti pendidikan informal sampai 4 bulan 

mencapai 23 orang (33%). Semua pekerja diwajibkan mengikuti 

pelatihan terlebih dahulu sebelum menjadi tenaga kerja tetap di 

industri kerajinan keramik tersebut, karena dalam proses pembuatan 

keramik dibutuhkan teknik-teknik khusus yang sulit dipelajari. 

Lamanya pendidikan informal yang ditempuh tergantung pada 

seberapa telaten dan sabar saat mempelajari teknik pembuatan 

keramik.  
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e) Total Lama Migrasi Anggota Keluarga 

Deskripsi mengenai jumlah total dari lamanya anggota 

keluarga responden melakukan migrasi dijelaskan pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 5.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Total Lama  Migrasi 
Anggota Keluarga Responden. 

No Lama migrasi Frekuensi Presentase (%) 

1 0 – 9 tahun 48 68% 

2 10 – 19 tahun 13 19% 

3 20 – 29 tahun 6 9% 

4 30 – 39 tahun  3 4% 

Total 70 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel diatas menjelaskan mengenai jumlah secara keseluruhan 

lamanya anggota keluarga responden yang melakukan migrasi maupun 

tidak. Terdapat 48 responden yang jika dihitung secara keseluruhan, 

anggota keluarganya telah melakukan migrasi selama 0 – 9 tahun 

(68%). Nilai 0 berarti tidak ada satupun anggota keluarga responden 

yang melakukan migrasi. Terdapat 13 responden yang anggota 

keluarganya telah melakukan migrasi selama 10 – 19 tahun atau 19%, 

6 responden dengan lamanya migrasi kisaran 20 – 29 tahun, serta 3 

responden yang anggota keluarganya secara keseluruhan telah 
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bermigrasi selama 30 – 39 tahun (4%). Migrasi yang dilakukan oleh 

anggota keluarga responden yakni ke berbagai Desa, Kecamatan, 

Kabupaten bahkan Provinsi dengan tujuan yang berbeda seperti 

menikah, bekerja ataupun sekolah. 

B. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji 

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data 

yang sudah terkumpul terdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini 

menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai sig. Data 

dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau 

5%. Berikut adalah hasil uji normalitas data yang telah dilakukan. 

Tabel 5.6 
Uji Kolmogorov Smirnov  

 Unstandardized Residual 

N  59 

Normal Parameters Mean  0,0000000 
Std. Deviation 0,20895575 

 Absolute 0,108 
Positive  0,108 
Negative  -0,070 

Test Statistic  0,108 
Asymp.Sig.(2-tailed) 0,086 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig adalah 0,086 yang 

artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut telah terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan korelasi 

antar variabel independen. Karena jika antar variabel independen terjadi 

hubungan korelasi yang tinggi maka artinya terdapat multikolinearitas dan 

variable dependen akan terganggu. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1, maka 

dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas atau tidak ada hubungan 

korelasi antar variable independen. Berikut hasil dari pengujian Uji 

Multikolinearitas. 

Tabel 5.7 
Hasil Uji Multikolinearitas 

No Variabel Tolerance VIF 

1 Pendapatan 0,881 1,136 

2 Penyerapan tenaga kerja 0,474 2,108 

3 
Migrasi 0,452 2,215 

4 
Lama pendidikan formal 0,753 1,327 

5 
Lama bekerja 0,768 1,302 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

nilai VIF pada variabel pendapatan total, penyerapan tenaga kerja, 

migrasi, lama pendidikan formal dan lama bekerja adalah kurang dari 10 

dan besar nilai toleransi yakni lebih besar dari 0,1 yang artinya tidak 

terdapat multikolinearitas antar variabel independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi adanya penyimpangan 

ketentuan asumsi klasik regresi berganda yakni ketidaksamaan pada 

varian residual untuk model regresi. Model regresi yang baik dan benar 

adalah dengan memenuhi ketentuan tidak adanya heteroskedastisitas. 

Untuk itu maka dilakukan uji Glejser, yakni jika hasil dari signifikansi 

lebih besar dari nilai sig � = 0,05 dapat dikatakan bahwa pada model ini 

tidak mengandung heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji 

heteroskedastisitas yang telah dilakukan. 

Tabel 5.8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas  

No Model T Sig. 

1 Pendapatan -1,171 0,247 

2 Penyerapan tenaga kerja 1,199 0,132 

3 Migrasi -1,631 0,111 

4 Lama pendidikan formal 1,400 0,167 

5 Lama bekerja -,442 0,660 
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Tabel diatas menunjukkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas 

dengan hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

yang artinya model ini bersifat homogenitas atau tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

C. Hasil Uji Analisis Regresi Logistik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi Logistik dengan variable 

dependen yang bersifat dummy (pendapatan total berada diatas UMR dan 

pendapatan total berada dibawah UMR), sehingga dalam melakukan 

pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik. Regresi logistik merupakan 

pengujian yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya 

variable dependen dapat dijelaskan dengan variable independen. 

a. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Berdasarkan data dari tabel 5.9 dibawah ini nilai Nagelkerke R 

Square sebesar 0,734 yang artinya variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 73,4 % dan sisanya yakni sebesar 

26,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hal ini berarti variasi 

dari variabel independen yakni pendapatan, penyerapan tenaga kerja, 

migrasi, lama pendidikan formal dan lama bekerja dapat menjelaskan 

variabel nilai UMR secara bersama-sama sebesar 73,4%. 
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Tabel 5.9 
Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Step -2Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Negelkerke R 

Square 
1 20.344a 0.886 0.734 

 

b. Menilai Kelayakan Model Regresi 

 

Dalam menilai kelayakan model regresi logistik adalah dengan 

mengukur goodness of fit model dengan menggunakan Chi square pada 

tabel Hosmer and Lemeshove’s. Berikut adalah hipotesis untuk menilai 

kelayakan model regresi yang digunakan. 

H0 = tidak ada perbedaan antara model dengan data. 

H1 = terdapat perbedaan antara model dengan data. 

Tabel 5.10 
Uji Hosmer and Lemeshow 

Step Chi-square Df  Sig. 
1 7,581 3 0,776 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi pada uji Hosmer dan Lemeshow adalah sebesar 0,776 dan  

lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa model dapat diterima karena sesuai dengan data observasi. 

c. Model Regresi Yang Terbukti Dan Pengujian Hipotesis 

Model regresi dapat diperoleh dari melihat tabel 5.11 variabel 

dalam persamaan dibawah ini: 
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Tabel 5.11 
Variabel dalam persamaan 

No Variabel B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
1 PT 0.398 0.875 2.140 1 0.048 1.971 
2 PTK 0.654 0.387 2.454 1 0.024 2.807 
3 M 0.154 0.177 3.007 1 0.006 3.078 
4 LPF 0.242 6.359 0.000 1 0.396 0.452 
5 LB 0.553 0.187 2.016 1 0.009 3.421 
6 Constant 0.623 4.187 0.075 1 0.890 0.771 

 

Berdasarkan tabel diatas maka model regresi logistik yang 

diperoleh dari nilai estimasi parameter pada variabel dalam persamaan 

yakni sebagai berikut: 

Li = 0,771 + 1,971 (PTi) + 2,807 (PTKi) + 3,078 (Mi) + 0,452 (LPFi) + 3,421 (LBi) 

Keterangan:  

Li  = nilai UMR tenaga kerja 

PT  = pendapatan secara keseluruhan yang diperoleh tenaga kerja 

PTK  = penyerapan tenaga kerja oleh industri keramik 

M  = migrasi yang dilakukan oleh anggota keluarga tenaga kerja 

LPF  = lama pendidikan formal yang pernah ditempuh pekerja 

LB  = lamanya menjadi pekerja selama di industri keramik 

Interpretasi dari hasil analisis diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.12 klasifikasi nilai UMR 
Variabel Dummy Keterangan 

1 
Jika pendapatan total selama 
satu bulan diatas atau sama 
dengan UMR Kabupaten. 

0 
Jika pendapatan total selama 
satu bulan dibawah UMR 
Kabupaten. 

 

Nilai konstanta pada tabel menunjukkan 0,771 dengan nilai positif 

maka artinya adalah seluruh variabel baik pendapatan (PT), penyerapan 

tenaga kerja (PTK), migrasi (M), lama pendidikan formal (LPF) maupun 

lama bekerja (LB), jika nilainya nol atau konstan maka nilai UMR para 

pekerja mengalami kenaikan sebesar 0,771. 

β1 : 1,971 artinya adalah apabila pekerja di sektor industri kerajinan 

keramik memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan 

mempengaruhi secara positif signifikan terhadap variabel 

independen pendapatan.  

β2 : 2,807 artinya yakni apabila pekerja di sektor industri kerajinan 

keramik memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan 

mempengaruhi secara positif signifikan terhadap variabel 

independen penyerapan tenaga kerja. 
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β3 : 3,078 artinya apabila pekerja di sektor industri kerajinan keramik 

memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan mempengaruhi 

secara positif signifikan terhadap variabel independen migrasi. 

Β4 : 0,452 artinya adalah apabila pekerja di sektor industri kerajinan 

keramik memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan 

mempengaruhi secara positif signifikan terhadap variabel 

independen lama pendidikan formal. 

Β5 : 3,421 artinya adalah apabila pekerja di sektor industri kerajinan 

keramik memiliki pendapatan lebih dari UMR maka akan 

mempengaruhi secara positif signifikan terhadap variabel 

independen lama bekerja. 

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Pada variabel pendapatan (PT) terlihat bahwa nilai koefisien 

regresi adalah sebesar 0,048 dengan tingkat signifikan sebesar 0,048 < 

0,05. Hal ini berarti tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai UMR.  

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Pada variabel penyerapan tenaga kerja (PTK) menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,024 dengan tingkat signifikan 
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sebesar 0,024 < 0,05. Hal ini berarti tingkat signifikan yang diperoleh 

lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan 

tenaga kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai UMR. 

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

pada variabel migrasi (M) menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi adalah sebesar 0,006 dengan tingkat signifikan sebesar 0,006 < 

0,05. Hal ini berarti tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa migrasi memberikan pengaruh yang 

sigifikan terhadap nilai UMR. 

4) Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

pada variabel lama pendidikan formal (LPF) menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,396 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,396 > 0,05. Hal ini berarti tingkat signifikan yang diperoleh 

lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama pendidikan 

formal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai UMR. 

5) Pengujian Hipotesis Kelima (H5) 

pada variabel lama bekerja (LB) menunjukkan bahwa nilai 

koefisien regresi adalah sebesar 0,009 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,009 < 0,05. Hal ini berarti tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil 

dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lama bekerja memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai UMR. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan dilakukan untuk 

menguji hasil analisis penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini 

memiliki hasil yaitu: 

a. Pengaruh pendapatan terhadap nilai UMR 

Pengujian yang dilakukan pada hipotesis pertama bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendapatan terhadap nilai UMR. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dimana nilai UMR menggunakan variabel 

dummy pada tabel 5.11 menunjukkan bahwa koefisien regresi yakni 

sebesar 0,398 dengan nilai signifikan sebesar 0,048 yang lebih kecil 

nilainya dari 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. Jadi penelitian ini 

membuktikan bahwa pendapatan memberikan pengaruh terhadap nilai 

UMR para pekerja. Pernyataan ini didukung dengan penelitian 

sebelumnya (Handayani dan Ni Wayan (2009), Umi Wakhidatus (2016)) 

yang menyatakan bahwa kontribusi pendapatan wanita mampu 

meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga meningkatkan nilai 

UMR. 

b. Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap nilai UMR 

Pengujian yang dilakukan pada hipotesis kedua bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap nilai UMR. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menujukkan bahwa 

koefisien regresi sebesar 0,654 dengan nilai signifikan sebesar 0,024 yang 

lebih kecil nilainya dari 0,05 sehingga hipotesis kedua diterima. Jadi 

penelitian ini membuktikan bahwa penyerapan tenaga kerja memberikan 

pengaruh terhadap nilai UMR. Pernyataan ini didukung dengan penelitian 

sebelumnya (Tatsufumi Yamagata (2006), Eko Prasetyo (2008)) yang 

menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja dapat meningkatkan 

pendapatan rumah tangga sehingga meningkatkan nilai UMR. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya (Agus Kristiyanto (2011)) yang 

menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. 

c. Pengaruh migrasi terhadap nilai UMR 

Pengujian yang dilakukan pada hipotesis ketiga bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh migrasi terhadap nilai UMR. Dapat dilihat pada 

tabel 5.11 yang menunjukan koefisien regresi sebesar 0,154 dimana 

tingkat signifikan yang diperoleh adalah 0,006 yang artinya lebih kecil 

dari 0,05. Karena tingkat signifikan yang dihasilkan menujukan angka 

yang lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis ketiga diterima. Sehingga 

diperoleh hasil bahwa variabel migrasi memberikan pengaruh signifikan 

terhadap nilai UMR. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya 

(Michael Lokshin (2007)) yang menyatakan bahwa meningkatnya migrasi 
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Internasional maupun domestik dapat meningkatkan pendapatan rumah 

tangga sehingga meningkatkan nilai UMR. 

d. Pengaruh lama pendidikan formal terhadap nilai UMR 

Pengujian yang dilakukan pada hipotesis keempat bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh lama pendidikan formal terhadap pengurangan 

kemiskinan. Dapat dilihat pada tabel 5.11 yang menunjukan koefisien 

regresi sebesar 0,242 dimana tingkat signifikan yang diperoleh adalah 

0,396 yang artinya lebih besar dari 0,05. Karena tingkat signifikan yang 

dihasilkan menujukan angka yang lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 

keempat ditolak. Sehingga diperoleh hasil bahwa variabel lama 

pendidikan formal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

pengurangan kemiskinan. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya (Tatsufumi Yamagata (2006)) yang menyatakan bahwa 

pendidikan tidak mempengaruhi peningkatan upah pekerja. Berbeda 

dengan penelitian (Arya Dwiandara (2013), Nopriansyah (2015), Alain De 

Janvry (2005)) yang menyatakan bahwa pendidikan mempengaruhi 

penghasilan rumah tangga sehingga meningkatkan nilai UMR. 

e. Pengaruh lama bekerja terhadap nilai UMR 

Pengujian yang dilakukan pada hipotesis kelima bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh lama bekerja terhadap nilai UMR. Dapat dilihat 

pada tabel 5.11 yang menunjukan koefisien regresi sebesar 0,553 dimana 
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tingkat signifikan yang diperoleh adalah 0,009 yang artinya lebih kecil 

dari 0,05. Karena tingkat signifikan yang dihasilkan menujukan angka 

yang lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis kelima diterima. Sehingga 

diperoleh hasil bahwa variabel lama bekerja memberikan pengaruh 

signifikan terhadap nilai UMR. Pernyataan ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya (Handayani dan Ni Wayan (2009), Vendi Wijanarko (2013)) 

yang menyatakan bahwa curahan jam kerja mampu mempengaruhi 

peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga meningkatkan nilai UMR.  

Penelitian ini merupakan studi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai UMR pekerja industri kerajinan keramik di Desa 

Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. 

Ringkasan mengenai hasil penelitian disajikan pada tabel dibawah ini:  

Tabel 5.13 
Ringkasan Hasil Penelitian 

No 
Variabel 
dependen 

Variabel 
independen 

Nilai 
koefisien 
regresi 

(B) 

Nilai sig 
(sig) 

Hasil 

1 

Nilai UMR 

Pendapatan 1.971 0,048 H1 diterima 

2 
Penyerapan 
tenaga kerja 

2.807 0,024 H2 diterima 

3 Migrasi 3.078 0,006 H3 diterima 

4 
Lama pendidikan 

formal  
0.452 0,396 H4 ditolak 

5 Lama bekerja 3.421 0,009 H5 diterima 
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