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Oleh : 
 

Bayu Putra Sukmana 
 

ABSTRAKSI 
 
 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui Tingkat Pendapatan 
Keluarga, Jumlah Anak Dalam Keluarga, dan Tingkat Pendidikan Keluarga 
berpengaruh terhadap Penawaran Tenaga Kerja Anak di Kec. Gubeng, Surabaya dan 
untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh, diantara Tingkat Pendapatan 
Keluarga, Jumlah Anak Dalam Keluarga, dan Tingkat Pendidikan Keluarga   terhadap 
Penawaran Tenaga kerja Anak  di Kec. Gubeng, Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan data primer dengan, dimana data tersebut didapat 
dari pengisian kuisioner oleh sampel yang telah ditentukan di Kec. Gubeng, 
Surabaya. Model analisis ini menggunakan regresi linear berganda.  

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan variabel 
bebas, yaitu Tingkat Pendapatan Orang Tua (X1), Jumlah Anak (X2) dan Tingkat 
Pendidikan Orang Tua (X3) secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikatnya Penawaran Tenaga Kerja Anak (Y) diperoleh hasil Fhitung sebesar = 
4,469 > Ftabel = 2,84. Sedangkan pengujian secara parsial variabel Pendapatan Orang 
Tua (X1) dan Jumlah Anak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penawaran 
Tenaga Kerja Anak (Y) dengan menggunakan uji-t dimana untuk Tingkat Pendapatan 
Orang Tua (X1) t hitung = -1,876 < t tabel = 2,010, variabel Jumlah Anak Dalam 
Keluarga (X2) t hitung = -0,361 <  t tabel = 2,010 Untuk Pengujian secara parsial 
variabel Tingkat Pendidikan Keluarga (X3) memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Penawaran Tenaga Kerja Anak di Surabaya (Y) diperoleh hasil t hitung = 
3,662 > t tabel = 2,010. Pada tingkat signifikan  lebih kecil dari a sehingga Ho ditolak 
atau dengan kata lain Hi diterima. 

 
Kata Kunci : Penawaran Tenaga Kerja Anak, Tingkat Pendapatan Orang Tua, Jumlah 
Anak Dalam Keluarga, Tingkat Pendidikan Orang Tua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka 

harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi 

sumber daya yang berkualitas tinggi dan dapat menghadapi tantangan dimasa 

depan. Untuk mendapatkan generasi penerus yang berkualitas tinggi tersebut, 

dapat diperoleh dengan membekali generasi muda sedini mungkin dengan hal-hal 

yang berguna, yaitu dengan pendidikan tinggi,  kesehatan yang baik, pendidikan 

moral, dan disiplin yang tinggi. Walaupun demikian masih banyak anak-anak 

yang tidak dapat menikmati hak tumbuh dan berkembang karena berbagai faktor 

yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau 

kemiskinan. (Anonim, 2003 : 1) 

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan 

bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja dibawah usia 18 tahun.  

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk 

orang tuanya atau orang lain dengan membutuhkan sejumlah besar waktu 

walaupun akan menerima imbalan maupun tidak. (Mulyadi 2003 : 110) 

Pekerja anak yang terdapat di pedesaan maupun di perkotaan tidak lepas 

dari keadaan ekonomi rumah tangga, budaya dan faktor lainnya di mana sebagian 
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 2 

besar dari mereka terutama dari kelas sosial yang rendah dan melakukan 

pekerjaan sebagai dari kegiatan sehari-hari. (Purwandari  2004 : 2) 

Pekerjaan yang mereka lakukan pada umumnya dapat dibagi jadi dua 

kelompok besar yaitu, pekerjaan reproduktif dan pekerjaan yang produktif.  

(Mulyadi, 2003 : 35)  

Pekerjaan reproduktif dimaksudkan sebagai kegiatan-kegiatan kerja yang 

tidak punya implikasi langsung terhadap penghasilan, tetapi memberikan 

kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perkerjaan produktif. Pada 

dasarnya pekerjaan reproduktif adalah menyangkut kerumahtanggaan, seperti 

membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak kecil, dan sebagainya. 

Sedangkan pekerjaan produktif adalah pekerjaan yang berimplikasi langsung pada 

penghasilan. Apa yang dilakukan anak-anak untuk pekerjaan produktif adalah 

bertujuan untuk menambah penghasilan rumah tangga atau keluarga. (Manurung 

2000 : 20)  

Jumlah tenaga kerja anak disini dapat disebabkan oleh tingkat kesadaran 

akan pendidikan sangat kurang, banyak diantara orang tua miskin yang lebih 

memilih anaknya bekerja daripada mengenyam pendidikan yang layak dan ke 

jenjang lebih tinggi, hal ini disebabkan bekerja lebih mendapatkan penghasilan 

yang nyata dan cepat dibandingkan harus bersekolah dahulu, dan bersekolah 

justru dianggap lebih membuang banyak uang. 

 

             Didalam gambaran orang tua keluarga miskin, bekerja lebih utama 

dibandingkan harus mengenyam pendidikan dibangku sekolah. Namun yang 
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sebenarnya bekerja tanpa didasari pendidikan yang cukup tak akan mampu 

menghadapi masalah-masalah yang lebih rumit dalam pekerjaan. Pada umumnya 

anak bekerja karena orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi atau karena 

pendapatan kecil, terlebih dengan anggota keluarga yang besar dan biaya hidup 

yang semakin meningkat. Dengan kata lain mengalami kemiskinan. dengan 

keadaan tersebut, dikuatirkan program perluasan pendidikan akan terancam. 

Selain itu tingkat efesiensi pendidikan juga akan mengalami penurunan, karena 

dengan adanya aktivitas kerja anak akan mengganggu kelangsungan pendidikan 

mereka dengan banyaknya angka droup out  serta murid-murid yang harus tinggal 

kelas. Selain itu dengan mahalnya sarana pendidikan, akan dapat menurunkan 

kualitas pendidikan yang diberikan. 

Telah disadari bahwa kemampuan suatu negara untuk merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan salah satunya tergantung pada taraf pendidikan 

masyarakatnya. Tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi dapat membantu 

mempercepat pembangunan ekonomi dikarenakan seperti alasan dibawah ini : 

a. Pendidikan yang lebih tinggi dapat memperluas pengetahuan 

masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. 

b. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-

pengetahuan teknik yang diperlukan untuk memimpin dan 

menjalankan perusahaan - perusahaan moderen dan kegiatan-kegiatan 

moderen lainnya. 

c. Pendidikan dapat merangsang pembaharuan-pembaharuan dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
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Tanpa pendidikan yang memadai, maka secara otomatis kualitas atau 

kemampuan mereka akan diragukan dan akan dihargai (diupah) jauh lebih rendah 

daripada para pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih 

dewasa (15 tahun keatas), walaupun jenis pekerjaan yang dilakukan dan dengan 

jam kerja yang sama. Hal seperti ini sudah terjadi sejak jaman dahulu, contohnya 

pada saat revolusi industri di Inggris, dimana tenaga-tenaga wanita dan anak-anak 

lebih disukai daripada pria dewasa, dengan alasan mereka lebih jeli, rajin, rapi, 

murah, tidak banyak menuntut, dan tentunya masih upah nya lebih murah dibawah 

upah pria. Sedangkan di Indonesia, pekerja anak mulai terlihat menonjol 

menjelang abad 20, di sektor perkebunan dan industri gula moderen yang 

dikembangkan kolonialisme Belanda. (Purwandari 2004 : 6-9) 

Selain itu jumlah penduduk akan menentukan penawaran kerja. Sedangkan 

komposisi penduduk, misalnya menurut pendidikan akan memberikan gambaran 

pada kualitas penduduk yang telah ada dan yang akan memasuki dunia pasaran 

kerja. (Mulyadi 2003 : 15) 

Atas dasar uraian diatas maka bahasan tersebut menarik untuk diamati 

yaitu, masalah penyerapan tenaga kerja anak di Surabaya dan mengkaji lebih 

dalam lagi tentang topik tersebut. Oleh karena itu diangkatlah judul penelitian, 

”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja Anak Di 

Surabaya”.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Apakah faktor jumlah tingkat pendapatan keluarga, jumlah anak dalam 

keluarga, dan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh pada penawaran 

tenaga kerja anak di Surabaya, Kecamatan Gubeng ? 

b. Diantara variabel tingkat pendapatan keluarga, jumlah anak dalam 

keluarga, dan tingkat pendidikan orang tua manakah yang mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap penawaran tenaga kerja anak di 

Surabaya, Kecamatan Gubeng ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di 

kemukakan sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah variabel jumlah anak dalam keluarga, tingkat 

pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan orang tua berpengaruh 

terhadap penawaran tenaga kerja anak di Surabaya, Kecamatan Gubeng. 

b. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh diantara 

variabel jumlah anak dalam keluarga, tingkat pendapatan keluarga dan 

tingkat pendidikan orang tua terhadap penawaran tenaga kerja anak di 

Surabaya, Kecamatan Gubeng. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi Pengembangan Keilmuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu 

yang berharga dalam perkembangan tenaga kerja anak anak dan 

memberikan gambaran tentang hal-hal yang berkaitan tentang tenaga kerja 

anak bagi pihak universitas khususnya Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai koleksi pembendaharaan 

referensi dan tambahan wacana pengetahuan untuk Universitas 

Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur. 

b. Bagi Masyarakat/Pembaca 

Dapat memberikan gambaran umum dan informasi tentang tenaga 

kerja anak dan segala permasalahannya bagi pembaca. Dan lebih 

menghindari mengeksploitasi anak-anak sebagai tenaga kerja layaknya 

orang dewasa. 

c. Bagi  Peneliti 

            Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang 

baik khususnya peneliti dan dapat dipakai sebagai bekal jika nantinya 

terjun ke masyarakat. 
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