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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Tanaman Melinjo. 

Tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) merupakan tanaman yang 

tumbuh tersebar dimana mana, serta banyak ditemukan dipekarangan 

penduduk desa maupun penduduk perkotaan.Hampir semua bagian 

tanaman ini dapat dimanfaatkan, seperti daun dan bunganya dapat 

digunakan sebagai sayuran yang terkenal dikalangan masyarakat.Dan 

bagian pokok tanaman melinjo yaitu bijinya yang oleh industri rumah 

tangga diproses menjadi emping melinjo dan dikonsumsi oleh masyarakat 

luas, baik golongan bawah, menengah, maupun atas (Triyanto, 

2012).Semua bahan makanan yang berasal dari tanaman melinjo 

mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi.Berikut kandungan gizi biji 

melinjo : 

TABEL 2.1 

Kandungan Gizi Biji Melinjo Tua 

Uraian Kandungan Gizi (100gr) 

Kalori 66,00 Kalori 

Karbohidrat 13,30 mg 

Protein 5,00 mg 

Lemak 7,00 mg 

Kalsium 163,00 mg 

Fosfor 75,00 mg 

Besi 2,80 mg 

Vitamin A 1000,00 IU 

Vitamin B 0,10 mg 

Vitamin C 100,00 mg 

Air 80,00 gr 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI (Haryoto dalam ika, 2010) 
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Tabel diatas, menunjukkan bahwa setiap 100 gr melinjo terdapat 

66,00 kalori, karbohidrat 13,30 mg, protein 5,00 mg, lemak 7,00 mg, 

kalsium 163,00 mg, fosfor 75,00 mg, besi 2,80 mg, vitamin A 1000,00 IU, 

vitamin B 0,10 mg, vitamin C 100,00 mg dan air sebesar 80,00 gr. 

2. Industri Emping Melinjo. 

Berdasarkan banyaknya pekerja yang ada di Indonesia, Industri 

pengolahan dibagi menjadi empat kategori. Berikut empat kategori 

tersebut adalah 

a. Jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih untuk industri besar. 

b. Jumlah tenaga kerja 20-99 orang untuk industri sedang. 

c. Jumlah tenaga kerja 5-19 orang untuk industri kecil. 

d. Jumlah tenaga kerja 1-4 orang untuk industri rumah tangga. 

Menurut Soekartawi (2001) Industri sekala rumah tangga 

mempunyai peranan yang penting, antara lain : 

a. Meningkatkan nilai tambah dan kualitas hasil. 

b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

c. Meningkatkan ketrampilan produsen. 

d. Meningkatkan pendapatan produsen. 

Industri sekala rumah tangga terdiri dari berbagi macam industri 

pengolahan, salah satunya adalah industri emping melinjo yang saat ini 

banyak berkembang dimasyarakat.Industri rumah tangga pengrajin emping 

melinjo memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di 
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pedesaan. Masyarakat dapat memproduksi sendiri industri emping melinjo 

dengan bahan baku yang mudah dan banyak ditemukan didaerah setempat. 

Selain itu, dengan adanya produksi ini dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan. 

Pengolahan emping melinjo diawali dengan biji melinjo, yang 

kemudian diproses dengan menggunakan peralatan yang masih sederhana 

dan dilakukan secara tradisional oleh pengrajin emping melinjo.Berikut 

proses pembuatan emping melinjo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses pembuatan emping melinjo 
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Cara Pembuatan Emping Melinjo 

Keterangan 

   : Proses yang tidak pokok digunakan 

   : Proses yang pokok digunakan 

 

3. Pendapatan 

Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat 

mengakibatkan bertambahnya modal namun bukan dikarenakan 

penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang namun melainkan 

melalui penjualan barang atau jasa terhadap pihak lain, sebab pendapatan 

tersebut bisa dikatakan sebagai kontra prestasi yang didapatkan atas jasa-

jasa yang sudah diberikan kepada pihak lain (Kusnadi, 2000:9). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), pendapatan 

merupakan hasil kerja atau usaha dan sebagainya. Sedangkan dalam 

kamus manajemen, pendapatan diartikan sebagai uang yang diterima oleh 

perorangan, perusahaan dan organisasi lainnya dalam bentuk gaji, sewa, 

komisi, upah dan sebagainya. 

Pendapatan masyarakat merupakan gaji atau balas jasa yang 

diterima dan diperoleh dari hasil usaha individu maupun kelompok rumah 

tangga dalam jangka waktu satu bulan yang dipakai untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.Berbeda dengan pendapatan dari usaha sampingan 

atau pendapatan tambahan yang merupakan pendapatan yang diterima dari 
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luar aktivitas/pekerjaan pokok.Sehingga pendapatan sampingan yang 

didapat secara langsung dapat dipakai untuk menambah maupun 

menunjang pendapatan pokok. 

Soekartawi (2002) berpendapat bahwa banyaknya barang yang 

dikonsumsikan dipengaruhi oleh pendapatan, sehingga sering kita jumpai 

ketika pendapatan bertambah maka barang yang dikonsumsi tidak hanya 

bertambah namun kualitas barang tersebut juga mendapatkan perhatian 

dari konsumen. Contohnya adalah ketika pendapatan belum bertambah, 

kualitas suatu produk dinyatakan masih kurang baik, namun ketika 

pendapatan sudah bertambah maka kualitas produk tersebut akan menjadi 

lebih baik. 

Maju tidaknya suatu daerah biasanya dilihat dari tingkat 

pendapatan daerah tersebut. Misalnya adalah ketika pendapatan daerah 

relatif rendah, maka tingkat kemajuan maupun kesejahteraan akan dinilai 

rendah pula. Sedangkan jika suatu daerah memiliki pendapatan 

masyarakat yang relatif tinggi maka tingkat kemajuan maupun 

kesejahteraan daerah tersebut akan dinilai tinggi pula. 

Pada suatu daerah biasanya telah memiliki potensi dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan salah satu diantaranya 

adalah kegiatan industri.Ketika suatu industri telah berdiri maka faktor 

yang mempengaruhi suatu industri tersebut adalah tenaga kerja, modal, 

biaya dan sebagainya.Tenaga kerja dapat didapat dari lingkungan sekitar 
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yang bersedia dan mampu untuk bekerja pada industri tersebut sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. 

Pendapatan masyarakat sebagai tenaga kerja merupakan 

pendapatan yang diterima langsung setelah bekerja dan pendapatan bersih 

serta sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama 

bekerja.Sehingga sebagian besar seorang ibu rumah tangga memilih untuk 

bekerja sebagai buruh untuk menstabilkan perekonomian keluarga. Selain 

itu, juga menganggap bahwa bekerja sebagai tenaga kerja ataupun buruh 

pada suatu industri lebih baik daripada tidak bekerja sama sekali agar 

dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. 

4. Prinsip Pendapatan 

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang 

yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas 

jasanya sesuai perjanjian.Islam menawarkan suatu penyelesaian yang 

sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua 

belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang 

sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam suratAl-Baqarah ayat 279. 

تُمُ   فَلَكُمُ  ُرُؤوسُُ نَُ للّاُِ َوَرسُولِهُِ نإِوَُ تُب  بُ  ّمِ  فَإِن لَّمُ  تَف عَلُوا ُ فَأ ذَنُوا ُ بَِحر 

لَُمونَُ  َواِلكُمُ  لَُ تَظ لُِمونَُ َولَُ تُظ   أَم 

Artinya :Maka jika kamu tiddak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
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Ayat tersebut merupakan ayat penjelas akan akibat yang 

ditimbulkan apabila tidak meninggalkan riba. Pada tafsir Ibu Katsir 

menjelaskan bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya akan memerangi manusia 

yang masih melakukan riba. Manusia yang melakukan penukaran uang 

dengan uang merupakan pemakan riba dan sudah dijanjikan perang oleh 

Allah Swt dan Rasul-Nya. Yang dimaksud dengan melakukan penukaran 

uang dengan uang adalah seseorang membeli uang dari pedagang uang, 

kemudian pedagang tersebut menjual kembali dengan nilai uang yang 

sama dan ditambah dengan keuntungan sejumlah uang yang diberikan oleh 

pembeli. Apabila terdapat seorang pemimpin yang adil maka pelaku riba 

akan diharuskan untuk bertaubat dan apabila sisa riba tidak diambil tetapi 

harta pokok saja dari praktek riba, maka tidak ada dosa bagi orang yang 

bertaubat dan meninggalkan sisa riba. 

5. Pendidikan 

a. Pengertian pendidikan. 

Pendidikan ialah usaha yang terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, 

kekuatan spiritual keagamaan,keterampilan yang diperlukan dirinya 

maupun masyarakat, pengendalian diri, akhlak mulia, serta kepribadian 

(UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003). Secara umum produktivitas 

tenaga kerja merupakan fungsi dari pendidikan, keterampilan dan 

teknologi. Semakin tinggi pendidikan maupun keterampilan tenaga 
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kerja maka semakin meningkat pula produktivitas tenaga kerja. 

Menurut Simanjuntak (2001), pendidikan memberikan pengetahuan 

bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas, akan tetapi juga 

landasan untuk memperkembangkan diri serta kemampuan 

memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani serta rohani, kepribadian yang mantap, berbudi 

pekerti luhur dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui 

jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar 

sekolah (pendidikan non formal). Menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan disebutkan bahwa jenjang 

pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan 

kemampuan yang dikembangkan. Satuan pendidikan adalah kelompok 

layanan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal 

dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
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b. Pendidikan Formal. 

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Republik Indonesia 

nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal 

meliputi : pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 

1) Pendidikan Anak Usia Dini. 

  Pendidikan anak pada usia dini sangat penting dilakukan 

karena dapat membina, menumbuhkan dan mengembangkan 

seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuklah 

perilaku serta kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk masuk ke 

pendidikan selanjutnya yang akan ditempuh. 

2) Pendidikan Dasar. 

  Pendidikan pada SD maupun MI atau bentuk lain yang 

berfungsi untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai 

keimanan, akhlak mulia, kepribadian luhur, kebangsaan dan cinta 

tanah air. Memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam 

bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan 

berhitung serta pengenalan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.Melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan 

mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan 

harmoni.Menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan dan 
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kebugaran jasmani serta mengembangkan kesiapan fisik dan 

mental untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan menengah. 

3) Pendidikan Menengah. 

  Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar 

berbentuk Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan atau bentuk lain sederajat. 

4) Pendidikan Tinggi. 

  Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan 

menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.Satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut 

perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, 

sekolah tinggi, institut atau universal. 

c. Pendidikan Nonformal. 

 Dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 

17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

disebutkan bahwa “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan 

diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan 

berjenjang”. 
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d. Pendidikan Informal. 

 Dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 

17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 

dan lingkungan. 

 Pengertian pendidikan dalam penelitian ini adalah jenjang 

pendidikan formal tenaga kerja industri emping melinjo Dusun Jamus 

Pasar.Level pendidikan diperoleh dengan melihat pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan dan merupakan tingkat pendidikan yang dicapai 

seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu 

tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). Dalam 

penelitian ini level pendidikan dibagi menjadi sebagai berikut : Tidak 

Tamat Sekolah Dasar, SD, SMP, SMA/SMK, Diploma dan Universitas 

(S1, S2, S3). 

 Dalam penelitian ini menggunakan dummy level pendidikan. 

Penggunaan dummy  level pendidikan dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat perbedaan tingkat penghasilan yang diterima antara level 

pendidikan. Level pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar menjadi 

benchmark dalam penelitian ini. 

6. Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga dapat menentukan seluruh kebutuhan 

dalam keluarga.Pada tahun 2009, hasil Survey Biaya Hidup (SBH) 

membuktikan bahwa semakin besar jumlah atau ukuran dalam suatu 
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rumah tangga maka semakin besar pula proporsi pengeluaran rumah 

tangga. Jumlah anggota keluarga dalam penelitian ini yaitu banyaknya 

seluruh anggota rumah tangga termasuk anggota yang masih bertanggung 

dan tinggal bersama dalam satu atap atau satu dapur. 

7. Lama Kerja 

Menurut Handoko (2007), lama kerja adalah suatu kurun waktu 

atau lamanya tenaga kerja itu bekerja di suatu tempat. Masa kerja adalah 

rentang waktu yang telah ditempuh oleh seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaannya, maka selama itulah banyak pengalaman dan pengetahuan 

yang didapat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama seseorang 

bekerja pada bidang tersebut maka semakin banyak pula pengalaman 

maupun keterampilan yang didapat. 

8. Jam Kerja 

a. Pengertian Jam Kerja. 

Jam kerja merupakan waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat 

dilakukan siang hari maupun malam hari (UURI No.13 Tahun 2003 

tentang Tenaga Kerja). Menurut Badan Pusat Statistik (2012), jumlah 

jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang 

digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam 

kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar 

pekerjaan selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah 

jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali 
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dirumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti 

mampir ke rumah family atau kawan dan sebagainya”. 

b. Teori Alokasi Waktu 

Menurut Wiliam A. McEachern (2001) waktu merupakan bahan 

mentah dari hidup. Dalam menggunakan waktu ada tiga cara: 

1) Melaksanakan pekerjaan pasar yaitu dengan menjual waktu ke 

pasar untuk memperoleh pendapatan. 

2) Melaksanakan pekerjaan non-pasar yaitu dengan menggunakan 

waktu untuk memproduksi barang maupun jasa sendiri. 

3) Mengubah waktu langsung menjadi waktu luang (leisure), yaitu 

penggunaan waktu untuk non-kerja. 

Wiliam A. McEachern (2001) mengatakan bahwa pekerja 

mampu mengendalikan jumlah jam kerja mereka per minggu. Pilihan 

antara kerja separuh waktu dan kerja penuh waktu memungkinkan para 

pekerja menggabungkan jumlah jam kerja yang mereka inginkan. 

Jam kerja dalam penelitian ini merupakan jumlah jam kerja yang 

diukur dari lamanya waktu yang dicurahkan untuk mencari nafkah oleh 

tenaga kerja pada industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar 

dengan melakukan pekerjaan sebagai tenaga kerja atau buruh yang 

dinyatakan dengan satuan (jam/hari). 
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9. Umur 

Umur merupakan usia seseorang yang masih mampu bekerja dan 

menghasilkan sesuatu. Menurut Simanjuntak (2001), umur memiliki 

hubungan terhadap responsibilitas seseorang akan penawaran tenaga 

kerjanya. Semakin tinggi tingkat umur, semakin kecil proporsi penduduk 

yang bersekolah sehingga tingkat partisipasi kerja pada kelompok umur 

dewasa lebih besar daripada TPK pada kelompok umur yang lebih muda. 

Ketika umur seseorang semakin meningkat maka semakin meningkat pula 

penawaran tenaga kerja seseorang tersebut. Sedangkan selama seseorang 

masih dalam usia produktif, semakin tua usia orang tersebut maka semakin 

besar tanggung jawabnya terhadap keluarga yang harus ia tanggung. 

Banyak penduduk usia muda, terutama yang belum menikah yang 

masih menjadi tanggungan orangtuanya, meskipun bukan sedang 

bersekolah. Sebaliknya, orang yang sudah menikah pada dasarnya harus 

bekerja bahkan untuk banyak orang harus bekerja lebih lama. Walaupun 

pada titik tertentu penawaran yang diterimaakan menurun seiring dengan 

usia yang semakin bertambah tua. Menurut Hasyim (2006), umur dapat 

dijadikan sebagai tolok ukur dalam melihat aktivitas seseorang dalam 

bekerja, dimana kondisi umur yang masih produktif, maka kemungkinan 

besar seseorang dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Umur dalam 

penelitian ini adalah umur tenaga kerja yang bekerja di industri emping 

melinjo Dusun Jamus Pasar Desa Jamus Kauman Kecamatan Ngluwar 
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Kabupaten Magelang yang diukur dengan satuan tahun pada saat 

penelitian. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya.Adapun topik penelitiannya yaitu tentang peningkatan 

perekonomian masyarakat melalui industri emping melinjo di Dusun Jamus 

Pasar, Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pendapatan dan 

variabel independent yaitu pendidikan, jumlah anggota keluarga, lama kerja, 

jam kerja dan usia. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amin dkk. (2016), 

dengan judul “Kontribusi Tenaga Kerja Wanita pada Usaha Emping 

Melinjo terhadap Pendapatan Keluarga”. Penelitian ini menggunakan 

variabel dependen yaitu pendapatan keluarga serta variabel independen 

yaitu umur, pendidikan, jam kerja, lama menekuni usaha, jumlah emping 

yang dihasilkan, jumlah anggota keluarga dan sistem penjualan emping 

melinjo. Jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu 

pengumpulan data untuk berkaitan dengan status atau kondisi pada saat 

dilakukan penelitian. Pengambilan sampel lokasi atau populasi dilakukan 

dengan cara teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja 

wanita pada usaha emping melinjo terhadap pendapatan keluarga pada 

bulan Januari 2016 di Desa Sukomangli Kecamatan Reban Kabupaten 
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Batang rata-rata sebesar 61,71%.Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan tenaga kerja wanita pada usaha emping melinjo adalah jumlah 

emping yang dihasilkan dan sistem penjualan emping melinjo. 

Penelitian yang dilakukan oleh Harmiyanti (2018) dengan judul 

“Curahan Waktu Kerja Wanita Pengrajin Emping Melinjo di Desa 

Gondanglegi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen” menunjukkan 

bahwa curahan waktu kerja wanita untuk kegiatan ekonomi lebih kecil 

dibandingkan dengan selisih sebesar 16,64%.Hal ini disebabkan wanita 

memiliki pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga dan dalam kegiatan 

ekonomi wanita bertujuan membantu suami menambah pendapatan 

keluarga.Sehingga dapat disimpulkan bahwa curahan waktu kerja ekonomi 

di Dusun Pendul Gondanglegi Kecamatan Ambal bertujuan untuk 

membantu suami menambah pendapatan keluarga, karena pendapatan 

suami belum mencukupi kebutuhan rumah tangga. 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta” 

oleh Pertiwi (2015), menjelaskan bahwa level pendidikan, potensi 

pengalaman kerja, potensi pengalaman kerja kuadrat, jenis kelamin, daerah 

tempat tinggal dan jenis pekerjaan secara bersama sama berpengaruh 

terhadap pendapatan. Perubahan yang terjadi pada pendapatan seluruh 

tenaga kerja dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti sebesar 34,85%. 

Sedangkan perubahan yang terjadi pada pendapatan tenaga kerja formal 

dan informal dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti sebesar 35,94% 
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untuk tenaga kerja formal dan sebesar 11,70% untuk tenaga kerja 

informal. Penelitian ini menggunakan pendapatan (Y) sebagai variabel 

dependen dan variabel independen yang meliputi level pendidikan, potensi 

pengalaman kerja, potensi pengalaman kerja kuadrat, jenis pekerjaan, jenis 

kelamin dan daerah tempat tinggal. 

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa 

Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang” oleh Khofifah (2018) 

yang menggunakan metode kualitatif menjelaskan bahwa sistem  

pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh buruh 

dengan pengusaha emping yaitu dengan menggunakan sistem setor. 

Sistem setor merupakan perbuatan saling menyerahkan antara buruh 

dengan pengusaha emping, dimana buruh menyerahkan hasil pekerjaannya 

setelah beberapa hari untuk mendapatkan upah dari pengusaha sekaligus 

mengambil kembali melinjo yang akan dijadikan sebagai emping. Upah 

yang diperoleh buruh emping di desa tersebut mengandung banyak 

kemaslahatan terkait keadaan yang dibutuhkan para buruh. Karena bekerja 

dengan sistem upah buruh emping ini merupakan salah satu cara untuk 

menunjang kebutuhan hidup. Selain itu juga, pelaksanaan upah dalam 

sistem pengupahan upah buruh emping sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat setempat dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan suatu 

hukum.Oleh karena itu, praktik ini boleh dilakukan dengan adanya 

pertimbangan kemaslahatan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2016) dengan judul 

“Pengaruh Wanita Bekerja, Tingkat Pendidikan, Jumlah Anggota 

Keluarga terhadap Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Muslim pada 

Kelurahan 20 Ilir Daerah IV Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang” 

menjelaskan bahwa hasil uji hipotesis 2 variabel wanita bekerja 

berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Dijelaskan dari tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wanita 

bekerja naik maka pendapatan rumah tangga akan meningkat. Sedangkan 

hasil uji hipotesis 3 variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

pendapatan keluarga.Hal ini dijelaskan dari tingkat signifikansi sebesar 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tingkat pendidikan naik maka 

pendapatan rumah tangga akan meningkat. Kemudian berdasarkan hasil 

uji hipotesis 4 variabel jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan keluarga.Hal ini dijelaskan dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,923. Hal ini menunjukkan bahwa apabila jumlah anggota 

keluarga naik maka pendapatan rumah tangga akan menurun. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan keluarga dan variabel 

independen adalah wanita bekerja, tingkat pendidikan dan jumlah anggota 

keluarga. Sampel yang digunakan yaitu statified sampel. Statified sampel 

merupakan cara pengambilan sampel dengan memperhatikan strata atau 

tingkatan didalam suatu populasi. 
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Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Lama Usaha dan 

Modal terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usaha Pedagang Sembako di 

Pasar Kumbasari” oleh Vijayanti dan Yasa (2016) menjelaskan bahwa 

lama usaha dan modal berpengaruh langsung terhadap pendapatan yang 

berarti, semakin lama usaha telah berjalan dan setiap terjadi peningkatan 

modal akan meningkatkan pendapatan pedagang sembako di Pasar 

Kumbasari. Lama usaha, modal dan pendapatan berpengaruh langsung 

terhadap efisiensi yang berarti, setiap terjadi peningkatan lama usaha, 

modal dan pendapatan akan meningkat efisiensi pedagang sembako di 

Pasar Kumbasari. Lama usaha dan modal memiliki pengaruh tidak 

langsung terhadap efisiensi melalui pendapatan yang ditunjukkan dengan 

pendapatan yang merupakan variabel intervening. Dalam penelitian ini 

digunakan data primer dan teknik analisis data yang biasa disebut path 

analysis atau analisis jalur. 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Modal, Umur, 

Jam Kerja dan Pendidikan terhadap Pendapatan Pedagang Perempuan 

Pasar Barongan Bantul” oleh Suprapti (2017) dijelaskan bahwa variabel 

modal berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pedagang 

perempuan pasar Barongan Bantul dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,263.Rata-rata umur pedagang Barongan adalah umur 51 tahun dan 

variabel umur tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang 

perempuan pasar Barongan Bantul. 
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Selain itu, variabel jam kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pedagang perempuan pasar Barongan Bantul dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,089. Kemudian untuk variabel dummy 

pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pedagang 

perempuan pasar Barongan Bantul yang ditunjukkan dengan nilai 

koefisien regresi variabel pendidikan SD sebesar 0,657, SMP sebesar 

0,896 dan SMA sebesar 1,171. Terdapat pengaruh positif modal, umur, 

jam kerja dan pendidikan terhadap pendapatan pedagang perempuan pasar 

Barongan Bantul. Besarnya pengaruh dapat dilihat melalui nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,856 yang berarti bahwa variasi variabel bebas 

dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 85,60% sedangkan sisanya 

14.40% dijelaskan oleh variabel lain. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yaitu mengolah 

data dan diperoleh angka-angka untuk menggambarkan tentang pengaruh 

modal, umur, pendidikan dan jam kerja pedagang perempuan terhadap 

pendapatan perempuan pasar Barongan Bantul.Jenis data yang digunakan 

adalah data primer. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siddia dkk (2017) yang 

berjudul “Kontribusi Buruh Perempuan terhadap Pendapatan Keluarga 

(studi kasus tempat pelelangan ikan di Tumumpa Kota Manado)” 

menejelaskan bahwa kontribusi buruh perempuan sebesar 44,90% 

terhadap keluarga yang berarti bahwa kontribusi pendapatan keluarga di 

Kelurahan Tumumpa II tergolong dalam kategori baik. Yang dimaksud 
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dengan kategori baik adalah dengan pendapatan yang diperoleh 

perempuan dengan bekerja sebagai buruh sudah sangat membantu suami 

dalam memenuhi dan mencukupkan kebutuhan dalam rumah tangga setiap 

hari.Sehingga bila tanpa kontribusi dari perempuan, maka kebutuhan 

dalam keluarga belum dapat tercukupi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johansendkk(2018) 

dengan judul “The Norwegian Seafood Industry – Importance for the 

National Economy” menjelaskan bahwa pemanenan, pengolahan, dan 

ekspor makanan laut adalah tradisi lama di Norwegia karena sumber daya 

kelautan yang luas.Pada 1970-an, Norwegia menjadi pemimpin 

internasional dalam akuakultur laut.Industri makanan laut sangat penting 

bagi perekonomian Norwegia. Makalah ini mendokumentasikan dampak 

langsung dan tidak langsung industri makanan laut terhadap perekonomian 

Norwegia dari 2004 hingga 2017, dengan menggunakan model Input-

Output nasional untuk mengukur sejauh mana industri makanan laut 

Norwegia telah menciptakan efek yang cukup besar baik dalam industri 

inti dari rantai nilai, seperti serta di industri pemasok dan industri lain 

melalui efek riak. Kontribusi total diukur dari nilai tambah (kontribusi 

untuk GNP) dan pekerjaan (FTE) menemukan pertumbuhan yang sangat 

tinggi dalam total nilai tambah yang dihasilkan oleh industri makanan laut 

selama periode tersebut. Namun, dalam industri makanan laut, ada tren 

berbeda terkait dengan pengembangan rantai nilai perikanan dan 

akuakultur.Rantai nilai untuk akuakultur, yang mencakup dampaknya 
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terhadap industri lain, adalah bagian yang paling cepat berkembang dari 

rantai nilai makanan laut, sementara perikanan menunjukkan pertumbuhan 

yang lebih moderat. Oleh karena itu, akuakultur menjadi bagian dominan 

dari rantai nilai makanan laut Norwegia dari 2010 hingga 2013 dan 

selanjutnya diukur dalam nilai tambah dan pekerjaan, masing-masing. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zhuo Zhou dan 

Heng Quan (2016), yang berjudul “How Does China’s Manufacturing 

Export Affect The Labor Income Share?”.Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa bagian pendapatan tenaga kerja mencerminkan posisi relatif tenaga 

kerja dan modal dalam pendapatandistribusi. Dalam tulisan ini, 

menggunakan data ekspor di tingkat perusahaan dari 1998 hingga 2007 

untuk menganalisispengaruh ekspor manufaktur China pada bagian 

pendapatan tenaga kerja. Kami menemukan ekspor itumemainkan peran 

penting dalam meningkatkan bagian pendapatan tenaga kerja.Spesialisasi 

internasional adalahalasan penting untuk peningkatan pangsa pendapatan 

tenaga kerja. Makalah ini menjelaskan pandangan umumbahwa apa yang 

disebut "model pertumbuhan berorientasi ekspor China" tidak berguna 

untuk perbaikanbagian pendapatan tenaga kerja. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh P. Venkatesh, dkk. 

(2017) dengan judul “Agro-Processing Industry and Farmers’Linkages : 

Pattern and Impact on Enhancing Farmers’ Income in Tamil Nadu” 

menjelaskan bahwa menghubungkan produksi dengan pemrosesan adalah 

salah satu strategi yang digariskan oleh pemerintah untuk menggandakan 
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pendapatan petanipada tahun 2022. Dalam konteks ini, penelitian ini 

meneliti peran industri pengolahan dalam meningkatkan pendapatan 

petani. Lebih khusus lagi, studi ini telah menilai (i) evolusi klaster industri 

pengolahan danfaktor pendukung, (ii) mekanisme keterkaitan industri 

pengolahan petani dan dampaknya terhadap pendapatan petani,dan (iii) 

preferensi petani untuk outlet pemasaran dan faktor penentu utamanya. 

Penelitian ini didasarkan pada Survei komprehensif yang dilakukan 

di berbagai pemangku kepentingan seperti pengolah mangga, komisiagen, 

pedagang, dan petani kluster Krishnagiri Tamil Nadu pada 2016-17. Studi 

ini menemukan cara cepatpertumbuhan jumlah perusahaan pemrosesan di 

wilayah studi selama tahun 2000-an. Pertumbuhan didorong 

olehpermintaan ekspor, pasokan bahan baku yang terjamin dan insentif 

kebijakan Pemerintah. Rata-rata, biaya penanaman mangga adalah `1,56 

lakh / ha dan biaya produksi adalah 8,29 / kg dan petani menerimalaba 

bersih `1,34 lakh / ha. Biaya pengolahan mangga diperkirakan `7 / 

kg.Lebih dari 90% petani dihubungkan dengan prosesor baik secara 

langsung atau melalui kontraktor lokal dankesepakatan lisan adalah bentuk 

umum dari mekanisme kelembagaan. Secara keseluruhan penelitian telah 

menunjukkan hal itu, petani yang terkait dengan industri pengolahan dapat 

memperoleh penghasilan tambahan rata-ratasekitar 49% dibandingkan 

dengan petani yang berada di industri non-pemrosesanwilayah. 
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Tabel 2.2 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

No PENELITI JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Muhammad 

Nurul Amin 

(2016) 

Kontribusi 

Tenaga Kerja 

Wanita pada 

Usaha 

Emping 

Melinjo 

terhadap 

Pendapatan 

Keluarga 

Variabel 

independen : 

umur, 

pendidikan, 

jam kerja, 

lama menekuni 

usaha dan 

jumlah 

anggota 

keluarga. 

Teknik 

pengambilan 

sample : 

purposive 

sampling 

Metode : uji 

asumsi klasik, 

uji koefisien 

determinasi(R2

), uji F, uji t. 

Variabel Dependen 

: pendapatan 

keluarga 

Variabel 

independen : 

jumlah emping 

yang dihasilkan, 

sistem penjualan 

emping melinjo. 

Metode : uji 

reliabilitas dan uji 

validitas. 

Periode 

Pengamatan : 2016 

 

2 Ivena 

Harmiyanti 

(2018) 

Curahan 

Waktu Kerja 

Wanita 

Pengrajin 

Emping 

Melinjo di 

Desa 

Gondanglegi 

Kecamatan 

Ambal 

Kabupaten 

Kebumen 

Teknik 

pengambilan 

sample : 

purposive 

Obyek 

penelitian : 

industri 

emping 

melinjo. 

Variabel : 

umur, tingkat 

pendidikan dan 

pengalaman. 

 

Metode : simple 

random sampling 

Periode 

Pengamatan : 2018 

3 Pitma 

Pertiwi 

(2015) 

Analisis 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaru

hi 

Pendapatan 

Tenaga Kerja 

di Daerah 

Variabel 

Dependen : 

Pendapatan 

Variabel 

Independen : 

pendidikan,  

Metode : 

Analisis 

Variabel 

Independen : 

potensi 

pengalaman kerja, 

jenis 

kelamin,daerah 

tempat tinggal, 

jenis pekerjaan. 
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Istimewa 

Yogyakarta 

Regresi Linear 

Berganda, 

Koefisien 

Determinasi 

(R2), Uji F, Uji 

T 

Metode : uji 

reliabilitas, uji 

validitas, uji 

asumsi klasik (uji 

normalitas, uji 

multikolinearitas, 

heteroskedastisitas) 

Periode 

Pengamatan : 2015 

 

4 Nur 

Khofifah 

(2018) 

Tinjauan 

Hukum Islam 

terhadap 

Sistem 

Pengupahan 

Buruh 

Emping 

Melinjo di 

Desa 

Candirejo 

Kecamatan 

Bawang 

Kabupaten 

Batang 

Obyek : buruh 

industri 

emping 

melinjo 

Metode : kualitatif 

Periode 

pengamatan : 2018 

5 Marselina 

Fitriani 

(2016) 

Pengaruh 

Wanita 

Bekerja, 

Tingkat 

Pendidikan, 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga 

terhadap 

Pendapatan 

Rumah 

Tangga 

Masyarakat 

Muslim pada 

Kelurahan 20 

Ilir Daerah 

IV 

Kecamatan 

Ilir Timur 1 

Kota 

Palembang 

Variabel 

independen : 

tingkat 

pendidikan dan 

jumlah 

anggota 

keluarga 

Metode : uji 

reliabilitas, uji 

validitas, uji 

asumsi klasik, 

koefisien 

determinasi, 

uji T dan uji F 

Variabel  dependen 

:pendapatan rumah 

tangga 

Variabel 

independen : 

wanita bekerja 

Periode 

pengamatan : 2016 

6 Made Dwi Pengaruh Variabel Variabel dependen 
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Vijayanti 

dan I Gusti 

Wayan  

Murjana 

Yasa (2016) 

Lama Usaha 

dan Modal 

terhadap 

Pendapatan 

dan Efisiensi 

Usaha 

Pedagang 

Sembako di 

Pasar 

Kumbasari 

independen : 

lama usaha 

Metode : 

koefisien 

determinasi 

: pendapatan dan 

efisiensi usaha 

Variabel 

independen : modal 

Metode : Ordinary 

Least Square 

(OLS) 

Metode 

pengamatan : 2016 

7 Ervin 

Suprapti 

(2017) 

Pengaruh 

Modal, 

Umur, Jam 

Kerja dan 

Pendidikan 

terhadap 

Pendapatan 

Pedagang 

Perempuan 

Pasar 

Barongan 

Bantul 

Variabel 

dependen : 

pendapatan 

Variabel 

independen : 

umur, jam 

kerja dan 

pendidikan 

Metode : uji 

normalitas, uji 

multikolinearit

as, uji 

heteroskedastis

itas,  koefisien 

determinan 

(R2), uji T, uji 

F,  

Variabel 

independen : modal 

Metode : uji 

linearitas 

Periode 

pengamatan : 2017 

8 Jilly B. C. 

Siddia dkk 

(2017) 

Kontribusi 

Buruh 

Perempuan 

terhadap 

Pendapatan 

Keluarga 

(studi kasus 

tempat 

pelelangan 

ikan di 

Tumumpa 

Kota 

Manado) 

Metode 

pengambilan 

sample : 

purposive 

sampling 

subyek : 

buruh/tenaga 

kerja  

Variabel dependen 

: pendapatan 

keluarga 

Variabel 

independen : 

pendapatan buruh 

perempuan dan 

kontribusi 

pendapatan buruh 

perempuan 

Periode 

pengamatan : 2017 

9 Ulf 

Johansen 

dkk (2018) 

The 

Norwegian 

Seafood 

Industry – 

Importance 

for the 

Obyek : 

industri untuk 

meningkatkan 

perekonomian 

masyarakat. 

Periode 

pengamatan : 2018 
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National 

Economy 
10 Zhuo Zhou 

dan Heng 

Quan 

(2016) 

How Does 

China’s 

Manufacturin

g Export 

Affect The 

Labor 

Income 

Share? 

Variabel 

dependen : 

pendapatan 

tenaga kerja 

Periode 

pengamatan : 2016 

11 P. 

Venkatesh 

dkk (2017) 

Agro-

Processing 

Industry and 

Farmers’Link

ages : Pattern 

and Impact 

on Enhancing 

Farmers’ 

Income in 

Tamil Nadu 

Penelitian ini 

berperan untuk 

industri 

pengolahan 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan 

tenaga kerja. 

Periode 

pengamatan : 2017 

 

C. Hipotesis 

Untuk dapat merumuskan tujuan penelitian, maka disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan tenaga kerja industri 

emping melinjo di Dusun Jamus Pasar Jamus Kauman Ngluwar 

Magelang. 

2. Jumlah anggota keluarga diduga memiliki pengaruh negatif terhadap 

pendapatan tenaga kerja pada industri emping melinjo. Hal tersebut 

disebabkan karena penghasilan keluarga berpengaruh terhadap keputusan 

suatu anggota keluarga untuk bekerja. Hal ini diterangkan oleh Payaman 

(1998) bahwa, bagaimana suatu keluarga mengatur siapa yang bekerja, 
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bersekolah dan mengurus rumah tangga pada dasarnya tergantung pada 

tingkat penghasilan dan jumlah tanggungan keluarga yang bersangkutan. 

3. Dalam penelitian ini, diduga variabel lama kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap pendapatan tenaga kerja pada industri emping melinjo. 

Masa kerja menentukan tingkat pendapatan masing-masing tenaga kerja. 

Apabila semakin lama bekerja, maka pengalaman dalam bekerja akan 

semakin bertambah sehingga dapat meningkatkan pendapatannya 

(Sumarsono, 2009). 

4. Dalam penelitian ini, diduga variabel jam kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap pendapatan tenaga kerja pada industri emping melinjo. Jam 

kerja merupakan waktu yang dicurahkan untuk bekerja. Semakin banyak 

jam kerja yang digunakan maka pekerjaan yang dilakukan semakin 

produktif. Apabila seseorang semakin cepat menyelesaikan tugasnya, 

semakin sedikit waktu tugasnya berarti dapat mengambil pekerjaan 

lainataupun menyelesaikan tugas yang lain, sehingga apabila waktu yang 

dicurahkan semakin banyak maka semakin banyak pula penghasilan yang 

diperoleh (Mantra, 2003).  

5. Pada penelitian ini, diduga variabel umur memiliki pengaruh positif 

terhadap pendapatan tenaga kerja pada industri emping melinjo. 

Karenapada umumnya, semakin bertambahnya umur maka pendapatan 

yang diterima akan semakin meningkat dan tergantung pada jenis 

pekerjaan yang dimiliki. Kekuatan fisik dalam melakukan aktivitas 

berkaitan erat dengan umur, karena apabila umur seseorang telah 
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melewati masa produktif (15-64 tahun), maka akan semakin menurun 

kekuatan fisiknya sehingga produktivitasnya akan semakin menurun dan 

pendapatan juga ikut turun (Putri dan Setiawina, 2013). 

D. Model Penelitian 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, teori dan hipotesis yang 

dikemukakan, maka disusunlah sebuah kerangka penelitian. Penelitian ini 

menggunakan model penelitian yaitu sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.2 

Model Penelitian 

 

Dusun Jamus Pasar, Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, 

Kabupaten Magelang para wanitanya bekerja petani dan ibu rumah tangga 

yang meluangkan sebagian waktunya pada industri rumah tangga yaitu 

Usia (+) 

Pendidikan 

(+) 

 

Jam Kerja 

(+) 

Lama Kerja 

(+) 

Pendapatan 

Tenaga Kerja 

Emping Melinjo 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga (-) 
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sebagai pengrajin emping melinjo. Dengan waktu yang dimiliki wanita, maka 

mereka dapat bekerja pada industri rumah tangga pengrajin emping 

melinjo.Umumnya, alasan mengapa wanita memilih bekerja diindustri ini 

adalah karena waktu kerja yang bebas dan didukung dengan lokasi tempat 

mereka bekerja yang tidak jauh dari rumah. Hal tersebut juga memberikan 

efek meminimalisir terjadinya konflik antara mengurus kewajiban sebagai ibu 

rumah tangga dan mencari nafkah. Dari hal tersebut, sehingga memberikan 

gambaran pada penelitian mengenai peningkatan perekonomian masyarakat 

melalui industri emping melinjo di Dusun Jamus Pasar, Desa Jamuskauman, 

Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang yang dipengaruhi oleh kontribusi 

wanita sebagai tenaga kerja pada pendapatan keluarga. 

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali ditemukan kegiatan usaha 

kecil menengah ke bawah yang bisa mendatangkan keuntungan, salah satunya 

yaitu industri emping melinjo. Pembuatan emping melinjo tidak terlepas dari 

faktor-faktor penunjang yaitu bahan baku, modal, tenaga kerja dan biaya. 

Pada umumnya tenaga kerja pada industri emping melinjo tersebut berasal 

dari lokasi industri setempat serta daerah sekitar lokasi industri. Penggunaan 

tenaga kerja yang demikian akan menghemat pengeluaran maupun biaya 

untuk tenaga kerja tersebut. Adanya tenaga kerja yang relatif murah dan 

terampil akan berpengaruh besar terhadap kualitas maupun kuantitas barang 

yang diproduksi. Sebagai tenaga kerja pada industri emping melinjo dapat 

berpengaruh pula terhadap pendapatan maupun kontribusi pendapatan pada 

keluarga.Perekonomian masyarakat di Dusun Jamus Pasar Desa 
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Jamuskauman Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang telah mendapatkan 

dampak positif dari industri kecil emping melinjo. 

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pendapatan 

tenaga kerja pada industri emping melinjo antara variabel independen  yaitu 

pendidikan (X1), jumlah anggota keluarga (X2), lama kerja (X3), jam kerja 

(X4) dan usia (X5) terhadap variabel dependen (Y) yaitu pendapatan tenaga 

kerja. 

 

 

 

 

 

 


