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Kata Kunci : Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Sektor Pertanian, 
Pendapatan keluarga 

Kelangsungan hidup suatu rumah tangga dapat dijaga dengan 
meningkatnya pendapatan keluarga. Ibu rumah tangga pada jaman 
dahulu hanya dianggap sebagai konco wingking suaminya. Namun seiring 
dengan kemanjuan jaman perempuan tidak sebagai konco wingking lagi 
namun sebagai konco samping yang bersama–sama dengan pria 
berjuang untuk kelangsungan ekonomi keluarga. Permasalahan yang 
akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1)  Adakah Pengaruh ibu rumah 
tangga yang bekerja di luar sektor pertanian  terhadap pendapatan 
keluarga di Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. 
(2) Seberapa besar pengaruh ibu rumah tangga yang bekerja di luar 
sektor pertanian terhadap pendapatan keluarga di Desa Purwosari 
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. 

Populasi penelitian ini meliputi seluruh ibu rumah tangga yang 
bekerja di luar sektor pertanian Desa Purwosari Kecamatan Tegalrejo 
Kabupaten Magelang yaitu 281 orang, sampel 74 responden. Variabel 
penelitian ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai 
variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pendidikan (X1), jumlah anggota 
rumah tangga (X2), jam kerja non domestik (X3) dan jenis pekerjaan (X4). 
Sedangkan variabel terikatnya yaitu Pendapatan keluarga (Y). Data 
tentang  pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, jam kerja non 
domestik , jenis pekerjaan dan pendapatan diperoleh  dengan 
menggunakan  metode angket dan untuk kelengkapan data–data 
digunakan metode dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini 
dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif persentase 
kemudian dianalisis dengan analisis regresi berganda, uji simultan dan uji 
parsial. 

Hasil penelitian dari analisis regresi linier berganda diperoleh   
persamaan Y = 4,412 + 1,018 X1 – 1,069 X2  + 3,27 X3 – 0,230 X4. Hasil 
analisis varians untuk regresi dipoeroleh F hitung = 17, 264 . Dengan 
demikian menunjukkan bahwa pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, 
jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan keluarga maka hipotesis diterima. Besarnya 
pengaruh secara simultan atau bersama–sama dari pendidikan, jumlah 
anggota rumh tangga, jam kerja non domestik dan jenis pekerjaan 
terhadap pendapatan keluarga yaitu sebesar 50%, faktor lain sebesar 
50% yang turut berpengaruh terhadap pendapatan keluarga perlu untuk 



diadakan penelitian seperti pendidikan suami, jenis pekerjaan suami dan 
lain sebagainya. 

Secara parsial pendidikan memberikan pengaruh sebesar 24,01%, 
jumlah anggota rumah tangga berpengaruh sebesar 6,20% , jam kerja 
non domestik perpengaruh sebesar 13,91% sedangkan jenis pekerjaan 
berpengaruh sebesar 0,92%. Sehingga disarankan untuk (1)  bagi ibu 
rumah tangga yang bekerja di luar sektor pertanian supaya 
mengutamakan pendidikan yang tinggi, keterampilan yang memadai dan 
pengalaman yng cukup.Sebab dengan pendidikan yang tinggi, 
keterampilan yang memadai dan pengalaman yang cukup maka akan 
memiliki daya saing yang lebih baik untuk memperoleh jenis pekerjaan 
yang lebih baik (2) Bagi keluarga ibu rumah tangga yang bekerja di luar 
sektor pertanian disarankan untuk mengikuti program keluarga berencana 
agar jumlah anggota rumah tangga lebih  terkendali.  

 


