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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan 

yang dilakukan dalam usahatani bawang merah yang melibatkan wanita tani (2) 

Mengetahui seberapa besar curahan waktu kerja wanita tani pada masing-masing 

kegiatan dalam usahatani bawang merah (3) Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterlibatan wanita pada usahatani bawang merah. Penelitian ini 

menggunakan metode Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

survei dengan wawancara 30 wanita tani di Kecamatan Bayan Kabupaten 

Lombok Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis kegiatan yang 

melibatkan tenaga kerja wanita adalah penanaman, penyiangan, pemupukan, 

pemanenan dan pasca panen. Curahan waktu kerja wanita tani pada masing-

masing kegiatan yaitu pada penanaman sebesar 38,96 HKO/Ha, penyiangan 

sebesar 57,06 HKO/Ha, pemupukan sebesar 2,92 HKO/Ha, pemanenan sebesar 

37,05 HKO/Ha dan pasca panen sebesar 2,47 HKO/Ha dengan total curahan 

waktu kerja wanita sebesar 138,46 HKO/Ha. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

curahan waktu kerja wanita adalah pendapatan rumah tangga dan luas lahan 

garapan.  

Kata kunci : wanita tani, curahan waktu kerja wanita, petani bawang merah 

 

  

 

 

ABSTRACT 

 

The objectives of this research are: (1) to identifying activity types performed 

within shallot farming entangling farmer woman. (2) Knowing how big farmer 

woman in  working effusing at each activity in shallot farming. (3) Analysing 

factors influencing involvement of woman at shallot farming. This research use  

descriptive method. Data collecting with technique survey with interview 30 

farmer woman in district of Bayan Sub-Province Lombok Island North. Result of 

research indicate that activity types entangling woman labour is cultivation, 

mowing, fertilization, and cropping of pasca crop. Effusing farmer woman in 

working at each activity that is at cultivation equal to 38,96 HKO/Ha, mowing 

equal to 57,06 HKO/Ha, fertilization equal to 2,92 HKO/Ha, Cropping equal to 
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37,05 HKO/Ha and pasca harvest equal to 2,47 HKO/Ha totally woman in 

working effusing equal  to 138,46 HKO/ Ha. Factors influencing woman in 

working effusing is earnings of household and the area of arable land.  

 

Keywords: Farmer woman, woman in working effusing, farmer of shallot 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 
 Kabupten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten di NTB yang 

mengusahakan bawang merah dan mempunyai pasar tersendiri. Adapun 

Perkembangan luas panen dan produksi  bawang merah di Kabupaten Lombok 

Utara pertahun selama 5 tahun terakhir ini yaitu luas panen dan produksi bawang 

merah selama periode 2012-2016 mengalami perubahan. Berdasarkan data yang 

bersumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB diketahui luas panen 

bawang merah seluas 22 ha kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 20 ha 

dan pada tahun 2016 menurun lagimenjadi 17 ha.Kemudian dari sisi produksi 

perkembangan bawang merah mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2014 

produksinya sebanyak 94 ton, kemudian pada tahun 2015 menurun sebanyak 80 

ton dan pada tahun 2016 meningkat lagi sebanyak 119 ton (Lampiran 1). 

Tinggi rendahnya produksi dan pendapatan yang diperoleh petani bawang 

merah dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja. 

Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam produksi bawang 

merah, dalam usahatani bawang merah tenaga kerja yang digunakan yaitu tenaga 

kerja dari keluarga petani itu sendiri dan tenaga kerja dari luar keluarga dimana 

usahatani bawang merah di Kabupaten Lombok Utara khususnya Kecamatan 

Bayan banyak menyerap tenaga kerja wanita.  

Peranan wanita dalam kehidupan keluarga semakin berkembang saat ini, 

wanita tidak saja melakukan kegiatan didalam lingkup keluarga tetapi banyak 

diantara bidang-bidang kehidupan masyarakat yang membutuhkan kehadiran 

wanita dalam penanganannya. Ikut sertanya wanita dalam kegiatan ekonomi 

bukan sesuatu hal yang baru. Wanita berusaha memperoleh penghasilan yang 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya kemauan wanita untuk mandiri 

dalam bidang ekonomi, yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan 

kebutuhan hidup dari orang-orang yang menjadi tanggungannya. Selain itu 

adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga serta semakin 

meluasnya kesempatan kerja yang menyerap tenaga kerja wanita juga merupakan 

salah satu faktor pendorong untuk bekerja (Sumarsono, 2009).  

Berdasarkan BPS NTB tahun 2017 tenaga kerja pria di Kabupaten 

Lombok Utara yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, 

kehutanan, perkebunan dan perikanan sebanyak 33.079 jiwa dan wanita sebanyak 

23.730 jiwa. Hal tersebut menunjukkan tidak adannya perbedaan yang cukup 

besar antara pekerja pria dan wanita. Hal ini terbukti juga di Kecamatan Bayan 

pada saat bekerja di sawah khususnya pada usahatani bawang merah yang tidak 

membedakan pembagian peran antara pria dan wanita. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi jenis-jenis 

kegiatan yang melibatkan wanita pada usahtani bawang merah (2) Mengetahui 

besarnya curahan waktu kerja wanita tani pada masing-masing kegiatan pada 

usahatani bawang merah. (2) Mengetahui pengaruh faktor jumlah anggota rumah 

tangga, lama pendidikan, pendapatan rumah tangga dan luas lahan garapan 

terhadap curahan waktu kerja wanita tan merah. (3) Menganalis factor-faktor 

yang mempengaruhi keterlibatan wanita pada usahatani bawang merah.  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis adalah wanita 

tani dengan status rumah tangga yang aktif dalam kegiatan usahatani bawang 

merah di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Penentuan daerah sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana desa Anyar 

dipilih sebagai daerah penelitian atas dasar pertimbangan bahwa di desa tersebut    

memiliki luas areal penanaman terluas dan memiliki jumlah petani bawang merah 

terbanyak. Untuk menentukan ukuran sampel dilakukan dengan metode Quota 

Sampling yaitu sebanyak 30 orang petani. Penentuan responden  yang 

diwawancarai dilakukan secara Accidental Sampling. Untuk mengetahui jenis-

jenis kegiatan yang melibatkan wanita tani pada masing-masing kegiatan pada 

usahatani bawang merah yaitu dengan menggunakan tabulasi. Untuk mengetahui 

besarnya curahan waktu kerja wanita pada masing-masing kegiatan pada usahtani 

bawang merah, dilakukan dengan menghitung jumlah curahan waktu yang 

digunakan tenaga kerja wanita untuk bekerja pada berbagai kegiatan usahatani 

bawang merah,di ukur dalam satuan Hari Kerja Orang (HKO). 

  
       

 
       

Keterangan:  

P   = Curahan waktu kerja 

 t    = Jumlah tenaga kerja (orang) 

 h    = Jumlah hari kerja (hari)   

  j     = Jumlah jam kerja dalam sehari (jam) 

7   = Standar jam kerja dalam sehari 

 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan wanita 

pada usahatani bawang merah  jumlah anggota rumah tangga, lama pendidikan, 

pendapatan rumah tangga dan luas lahan garapan terhadap curahan waktu kerja 

wanita tani, dilakukan dengan analisis regresi linier berganda,  

 

Y  = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ei  

 

 



5 
 

Keterangan: 

Y    = Curahan waktu kerja wanita  

b0   = Konstanta  

b1, b2, b3, b4  = Koefisien  

X1   = jumlah anggota rumah tangga (Orang) 

X2   = Lama Pendidikan wanita tani (Tahun) 

X3 = Pendapatan Rumah Tangga (Rp) 

X4 = Luas Lahan Garapan (Ha) 

ei   = error (5%) 

 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

 
 

Jenis-jenis Kegiatan yang Melibatkan Wanita pada Usahatani Bawang 

Merah. 

Tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada usahatani 

bawang merah ada 7 kegiatan utama yaitu pengolahan lahan (pembuatan 

bedengan), penanaman, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan 

penyakit, pemanenan dan pasca panen. Jenis-jenis kegiatan yang melibatkan 

wanita sebagai petani dalam usahatani bawang merah adalah penanaman, 

penyiangan, pemupukan, pemanenan dan pasca panen, karena dari kelima jenis 

pekerjaan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Anyar 

Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara secara turun temurun dan lazim 

dilakukan oleh para wanita.  

 

Analisis Curahan Waktu Kerja Wanita Tani Pada Masing-masing Kegiatan 

pada Usahatani Bawang Merah. 

 

Curahan waktu kerja wanita tani merupakan jumlah waktu yang 

dialokasikan oleh wanita tani dalam melakukan usaha atau kegiatan produktif 

seperti kegitan usahatani bawang merah. Curahan waktu kerja wanita dapat 

dilihat dari lamanya wanita bekerja yang dapat diukur dengan HKO (Hari Kerja 

Orang).   
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Tabel 1. Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Kegiatan pada Usahatani Bawang 

Merah di Desa Anyar Kecamatan Bayan  Kabupaten Lombok Utara 

Pada Tahun 2018 Per Ha. 
NO Kegiatan Usahatani 

Bawang Merah 

Pria Jumlah Wanita Jumlah Total 

DK LK DK LK 

HKO HKO HKO HKO 

1. 

 

 

2.  

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Pengolahan Lahan 

(Pembuatan 

Bedengan) 

Penanaman 

Penyiangan 

Pemupukan 

Pengendalian Hama 

dan Penyakit 

Pemanenan 

Pasca Panen 

5,39 

 

 

9,23 

0 

7,41 

7,41 

 

14,59 

0,34 

22,37 

 

 

9,06 

0 

0 

0 

 

26,72 

6,40 

27,76 

 

 

18,29 

0 

7,41 

7,41 

 

41,31 

6,74 

0 

 

 

12,80 

6,99 

2,92 

0 

 

7,86 

2,47 

0 

 

 

26,16 

50,07 

0 

0 

 

29,19 

0 

0 

 

 

38,96 

57,06 

2,92 

0 

 

37,05 

2,47 

27,76 

 

 

57,25 

50,07 

10,33 

7,41 

 

78,36 

9,21 

Jumlah 44,37 64,55 108,92 33,04 105,42 138,46 240,39 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1. diatas terlihat bahwa alokasi waktu kerja (Curahan 

Waktu Kerja) pada usahatani bawang merah rata-rata menggunakan 7 jam perhari 

dengan tingkat pelibatan tenaga kerja wanita lebih tinggi yakni sebanyak 240,39 

HKO/Ha dan tenaga kerja laki-laki sebanyak 108,92 HKO/Ha dengan total 

curahan waktu kerja sebesar 240,39 HKO/Ha dengan  rata-rata luas lahan 

responden 0,17 Ha. Curahan waktu kerja wanita tani pada masing-masing 

kegiatan memiliki curahan waktu kerja yang berbeda-beda.  Jumlah besar 

curahan waktu  kerja wanita pada masing-masing kegiatan yang melibatkan 

wanita pada kegiatan bawang merah  untuk tenaga kerja dalam keluarga dan 

tenaga kerja luar keluarga yaitu pada kegiatan penanaman sebesar 38,96 

HKO/Ha, penyiangan sebesar 57,06 HKO/Ha, pemupukan sebesar 2,92 HKO/Ha, 

pemanenan sebesar 37,05 HKO/Ha dan pasca panen sebesar 2,47 HKO/Ha 

dengan total besar curahan waktu kerja waninta sebesar 138,46 HKO/Ha. 

  Dilihat dari seluruh kegiatan  yang dilakukan, alokasi waktu kerja 

terbesar anggota rumah tangga wanita dicurahkan pada kegiatan penyiangan. 

Dengan tingkat curahan waktu kerja sebesar 50,07 HKO/Ha.  Besarnya curahan 

waktu kerja pada kegiatan penyiangan karena dalam kegiatan penyiangan  dari 

awal sampai akhir  sepenuhnya melibatkan tenaga kerja wanita tanpa bantuan  

tenaga  kerja pria.  

 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Curahan Waktu Kerja Wanita 

Dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi curahan waktu kerja 

wanita tani digunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Tanggungan 

Rumah Tangga (X1), Lama Pendidikan (X2), Pendapatan Rumah Tangga (X3), 

dan Luas Lahan Garapan (X4) terhadap Curahan Jam Kerja Wanita Tani (Y) di 

Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa baik secara simultan maupun secara 

parsial. 
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Besarnya persentase pengaruh semua variable independen terhadap nilai 

variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R
2
) Maka 

besarnya R
2 

adalah 0,895 artinya 89,5% perubahan nilai variable curahan waktu 

kerja wanita tani dapat dijelaskan oleh semua variable independen (Jumlah 

tanggungan rumah tangga (X1), Lama pendidikan wanita tani (X2), dan 

Pendapatan rumah tanggaa (X3)), dan sisanya 39,2% dijelaskan oleh sebab-sebab 

yang lain di luar model. Berdasarkan uji F-test didapat nilai F-Hitung sebesar 

32,175 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari α = 

0,05 maka H0 di tolak. Artinya secara serentak semua variable bebas (Jumlah 

tanggungan rumah tangga (X1), Lama pendidikan wanita tani (X2), Pendapatan 

rumah tangga (X3) dan Luas Lahan Garapan (X4)) berpengaruh nyata terhadap 

curahan waktu kerja wanita tani.serta uji t bertujuan untuk memastikan apakah 

variabel independen yang terdapat dalam perasmaan tersebut secara individu 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen.  

 

  

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Antara Variabel Independen 

Terhadap Variabel Dependen. 

Variabel Koefesien 

Regresi 

t-hitung Signifikansi Keterangan 

Konstanta 

 X1 (Jumlah Tanggungan Keluarga) 

 X2 (Pendapatan Rumah Tangga 

X3 (Luas Lahan)  

D1 (Status Pendidikan) 

 

6,034 

-0,275 

2,666E-007 

0,304 

-0,764 

 

3,159 

-0,790 

2,356 

3,787 

-0,817 

0,004 

0,437 

0,027 

0,001 

0,422 

 

 

NS 

S 

S 

NS 

NS 

R2            = 0,895 

F-Hitung  = 53,502 

Keterangan S = Signifikan, NS = Non Signifikan 

Sumber: Hasil Analisis Data Primer 

 

Y = 6,034 – 0,275X1 + 0,00002666X2 + 0,304X3 – 0,764X4+ ei 

 

Pengaruh jumlah anggota rumah tangga (X1) terhadap curahan waktu 

kerja wanita tani mempunyai nilai koefisien sebesar 0,275 yang berarti bahwa 

apabila jumlah anggota rumah tangga wanita tani bertambah 1 orang, maka 

waktu yang dicurahkan untuk bekerja akan menurun sebesar 0,275 HKO dengan 

variabel lain dianggap konstan. Karena nilai signifikansinya 0.437 atau lebih 

besar dari 0,05 jadi variabel jumlah tanggungan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap curahan waktu kerja wanita. 

Pengaruh pendapatan rumah tangga (X3) terhadap curahan waktu kerja 

wanita tani mempunyai nilai koefisien sebesar 0,00002666 yang berarti bahwa 

apabila pendapatan rumah tangga bertambah Rp 1, maka waktu yang dicurahkan 

wanita untuk bekerja akan meningkat sebesar 0,00002666 HKO dengan variabel 

lain dianggap konstan. Karena nilai signifikansinya 0,027 atau lebih kecil dari 
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0,05 jadi variabel pendapatan rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap 

curahan waktu kerja wanita.  

Pengaruh luas lahan garapan (X4) terhadap curahan waktu kerja wanita 

tani mempunyai nilai koefisien sebesar 0,304 yang berarti bahwa apabila luas 

lahan garapan bertambah 1 Ha, maka waktu yang dicurahkan untuk bekerja akan 

meningkat sebesar 0,304 HKOdengan variabel lain dianggap konstan. Karena 

nilai signifikansinya 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 jadi variabel pendapatan 

rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap curahan waktu kerja wanita. 

Pengujian terahadap  variable tingkat pendidikan D1 terhadap curahan 

waktu kerja wanita tani mempunyai nilai koefesien sebesar -0,764 yang berarti 

apabila setiap terjadi peningkatan rata-rata tingkatvpendidikan sebesar 1 tahun 

akan menurunkan curahan waktu kerja wanita sebesar 0,674 HKO jika variable 

lain dianggap konstan. Hasil penelitiuan ini menunjukkan bahwa variable tingkat 

pendidikan ( 1 = sekolah, 0 = tidak sekolah) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap curahan waktu kerja wanita tani pada usahatani bawang 

merah. Oleh karena itu, sesuai dengan kenyataan dilapangan mencerminkan 

bahwa tidak ada perbedaan antara wanita tani yang  (1 = sekolah, 0 = tidak 

sekolah).  

 

 

BAB V. KESIMPULAN dan SARAN 

 

a.  Kesimpulan 

1. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dalam usahatani bawang merah di 

Desa Anyar Kecamatan Bayan yang melibatkan tenaga kerja wanita 

adalah penanaman, penyiangan, pemupukan, pemanenan dan pasca 

panen. 

2. Total curahan waktu kerja wanita pada usahatani bawang merah 

adalah sebesar 138,46 HKO/Ha  yaitu pada kegiatan penanaman 

sebesar 38,96 HKO/Ha, penyiangan sebesar 57,06 HKO/Ha, 

pemupukan sebesar 2,92 HKO/Ha, pemanenan sebesar 37,05 

HKO/Ha dan pasca panen sebesar 2,47 HKO/Ha.  

3.  Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan wanita pada usahatani 

bawang merah adalah pendapatan rumahtangga dan luas lahan 

garapan. 

b. Saran 

1. Mengingat besarnya kontribusinnya yang diberikan atas keterlibatan 

wanita tani pada masing-masing kegiatan dalam usahatani bawang 

merah maka perlu terus dilakukan pembinaan kepada wanita tani agar 

jati dirinnya sebagai  wanita tidak hanya terbatas pada mengurus 

rumah tangga, tetapi juga pada kegiatan produktif lainnya. 

2. Keterlibatan wanita tani merupakan sumberdaya penting yang perlu 

mendapat respon melalui suatu program pemberdayaan wanita tani, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluargannnya. 
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3. Perlu adanya peningkatan upah, sehingga akan mendorong wanita tani 

untuk meningkatkan keterlibatannnya dalam usahatani dan berusaha 

bekerja dengan maksimal. 
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