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 Desa Tasikagung merupakan desa yang berada di daerah pesisir pantai 

utara, hal tersebut yang  membuat Desa Tasikagung mempunyai potensi pada 

bidang perikanan yang cukup baik dengan jumlah penduduk perempuan yang 

lebih banyak  daripada penduduk laki – laki. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah : (1) Bagaimana perkembangan tenaga kerja perempuan  

pada industri pengolahan ikan di Desa Tasikagung Kecamatan Rembang? (2) 

Seberapa besar kontribusi penadapatan tenaga kerja perempuan pada pendapatan 

keluarga nelayan? Tujuan penelitian adalah : (1) Untuk menganalisis 

perkembangan tenaga kerja perempuan pada industri pengolahan ikan di Desa 

Tasikagung Kecamatan Rembang. (2) Untuk menganalisis kontribusi tenaga kerja 

perempuan secara langsung pada pendapatan keluarga nelayan. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja perempuan pada industri 

pengolahan ikan sebanyak 252. Teknik sampling  yang digunakan adalah metode 

proporsional random sampling dan diperoleh 72 sampel. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis yang 

digunakan adalah uji instrument (uji validitas dan uji reliabilitas), analisis 

deskriptif dan analisis kontribusi dengan menggunakan SPSS 16 for Windows. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tenaga kerja 

perempuan pada industri pengolahan ikan masih cenderung menurun dari tahun ke 

tahun. Kontribusi tenaga kerja perempuan pada pendapatan keluarga nelayan 

sebesar 41,17% dan kontribusi dari pendapatan lain selain dari tenaga kerja 

perempuan (pendapatan suami) sebesar 58,83%. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Perkembangan 

tenaga kerja perempuan masih akan terus berlanjut, perkembangan tenaga kerja 

perempuan menderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. (2) Perempuan 

memberikan kontribusi pada pendapatan keluarga sebesar 41,17% dan pendapatan 

lain selain pendapatan tenaga kerja perempuan (pendapatan suami) sebesar 

58,83%. Hendaknya untuk dapat meningkatkan perkembangan tenaga kerja 

perempuan, industri pengolahan ikan harus melakukan perbaikan upah pekerja 

dan memberikan jaminan kesehatan pada para pekerja serta pengadaan alat yang 

inovatif sehingga dapat meningkatkan produktifitas pekerja. 

   

 

 

 




