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BAB 3 

TEORI 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. 

 

Hal itu adalah bunyi UUD 1945 pasal 28H ayat 1. Dalam pasal tersebut 

terkandung makna bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan 

batin. Sejahtera lahir dapat berupa kecukupan makanan maupun minuman. Salah 

satu upaya yang telah dilakukan negara untuk mewujudkan pasal tersebut adalah 

dengan pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin). Raskin tersebut 

dibagikan kepada masyarakat miskin setiap sebulan sekali. Tujuan adanya 

program tersebut adalah untuk membantu warga miskin dalam mencukupi 

kebutuhan pangan supaya tercipta kesejahteraan bagi setiap warga. 

Pemberian raskin merupakan salah satu upaya dalam memperkuat 

ketahanan pangan rumah tangga miskin. Hal itu termasuk dalam salah satu dari 

keempat factor ketahanan pangan yakni kecukupan ketersediaan pangan. Untuk 

ketiga faktor lain yang juga mempengaruhi ketahanan pangan yaitu stabilitas 

ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap pangan serta kualitas atau keamanan 

pangan. Keempat faktor tersebut merupakan definisi ketahanan pangan FAO 

(1996) dan UU RI No. 18 tahun 2012 yang juga mengadopsi dari FAO. Berikut 

akan dibahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan 

RTM. 
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3.1  Ketahanan Pangan 

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi 

setiap saat. Ketahanan Pangan Rumah Tangga sebagaimana hasil rumusan 

International Congres of Nutrition (ICN) yang diselenggarakan di Roma tahun 

1992 mendefinisikan bahwa: “Ketahanan pangan rumah tangga (household food 

security) adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan 

anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan 

kegiatan sehari-hari”. Dalam sidang Committee on World Food Security 1996 

definisi tersebut diperluas dengan menambah persyaratan “Harus diterima oleh 

budaya setempat (acceptable with given culture)”. Dalam Undang-Undang No 18 

tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah 

kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang 

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 

produktif secara berkelanjutan. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO 

(1996) dan UU RI No. 18 tahun 2012, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 

faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu: kecukupan ketersediaan 

pangan, stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap pangan serta 

kualitas/keamanan pangan. 

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat dipahami sebagai 

berikut: 
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a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup. Hal ini 

mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk 

memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 

b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman. Dalam artian bebas dari 

pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang membahayakan kesehatan 

manusia. 

c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yaitu pangan harus 

tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air. 

d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau yakni pangan yang 

mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau. 

Terdapat dua tipe ketidaktahanan pangan dalam rumahtangga yaitu kronis dan 

transitory. Ketidaktahanan pangan kronis sifatnya menetap, merupakan 

ketidakcukupan pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumah tangga 

dalam memperoleh pangan biasanya kondisi ini diakibatkan oleh kemiskinan. 

Ketidaktahanan pangan transitory adalah penurunan akses terhadap pangan yang 

sifatnya sementara, biasanya disebabkan oleh bencana alam yang berakibat pada 

ketidakstabilan harga pangan, produksi dan pendapatan (Setiawan dalam Kartika 

2005). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan 

merupakan suatu kondisi tersedianya akses pangan bagi setiap masyarakat agar 

dapat melangsungkan kehidupannya. Ketika ketahanan pangan ini dapat terwujud 

maka dapat terhindar dari kerawanan pangan.  
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3.2 Rumah Tangga Miskin 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia 

Tenggara. Sebagai konsekuensi negara berkembang, tentu tidak luput dari 

kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, pada bulan Maret 2013, jumlah 

penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah 

Garis Kemiskinan Rp271.626,00) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 

persen). 

Menurut Mubyarto (1994: 158) yang dimaksud kelompok miskin ialah 

mereka yang aktif bekerja namun memiliki penghasilan yang rendah sekali, tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mereka perlukan khususnya 

kebutuhan pangan. Konsumsi makanan pokok mereka amat rendah yaitu rata-rata 

1600-1860 kalori sehari, dengan orang dewasanya memperoleh maksimum 2000 

kalori seorang perhari. Suatu jumlah yang sangat rendah bagi seorang tenaga 

kasar karena seorang petani pencangkul memerlukan 3500 kalori sehari. 

Bank Dunia mengajukan beberapa aspek tentang kemiskinan yaitu: income 

atau pendapatan yang rendah, kekurangan gizi, keadaan kesehatan yang buruk dan 

pendidikan yang rendah. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tentu 

memiliki beberapa ciri. Menurut Emil Salim dalam Andre Bayo Ala (1981: 8-9), 

orang miskin memiliki lima ciri, yaitu: 

a. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah 

yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki 

sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi 

sangat terbatas. 
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b. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi 

dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah 

garapan ataupun modal usaha. 

c. Tingkat pendidikan mereka rendah, tak sampai tamat sekolah dasar. Waktu 

mereka tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi 

untuk belajar. Juga anak-anak mereka tidak bisa meyelesaikan sekolah 

karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau 

menjaga adik-adik di rumah sehingga secara turun-temurun mereka terjirat 

dalam keterbelakangan di bawah garis kemiskinan. 

d. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak diatara mereka tidak 

memiliki tanah, kalaupun ada maka kecil sekali. Umumnya mereka 

menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena pertanian 

bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. 

Banyak diantara mereka lalu menjadi “pekerja bebas” (self employed) 

berusaha apa saja. 

e. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak 

mempunyai ketrampilan (skill) atau pendidikan, sedangkan kota di banyak 

negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi 

penduduk desa ini. 

BPS (2008) memiliki kriteria dalam menentukan rumah tangga miskin. Kriteria 

tersebut antara lain: 

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 

b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 
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c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester. 

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga 

lain. 

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan. 

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 

h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 

ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan 

lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 

m. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat 

SD/hanya SD. 

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, 

seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang 

modal lainnya. 

Selain dari BPS, terdapat kriteria keluarga rawan miskin yang ditetapkan oleh 

Kabupaten Bantul. Dalam menentukan keluarga rawan miskin tersebut Kabupaten 

Bantul menggunakan 3 aspek, yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek 

pendukung. Berikut merupakan tabel penjelasan dari ketiga aspek tersebut: 
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Tabel 2.1. Indikator Keluarga Miskin Menurut Kabupaten Bantul 

Indikator Keterangan 

Aspek Penentu 

 

Aspek Pangan Seluruh anggota keluarga tidak 

mampu makan minimal 2 kali 

dalam sehari 

(+1.500 untuk 1x makan per 

jiwa) 

Aspek sandang Sebagian besar dari anggota 

keluarga tidak memiliki pakaian 

pantas pakai minimal enam stel. 

 

Aspek Papan Tempat tinggal/rumah berlantai 

tanah/berdinding bambo/beratap 

rumbia 

Aspek Penyebab Aspek Penghasilan Jumlah penghasilan yang 

diterima 

seluruh anggota keluarga yang 

berusia 

16 tahun ke atas (termasuk KK) 

rata-rata 

per bulan Rp 993.484,00 

Aspek Pendukung 

Aspek kesehatan Bila ada anggota keluarga yang 

sakit 

tidak mampu berobat ke fasilitas 

kesehatan dasar 

Aspek pendidikan Keluarga tidak mampu 

menyekolahkan 

anak yang berumur 7-15 tahun. 

Aspek kekayaan 1. Jumlah kekayaan milik 

keluarga (diluar tanah dan 

bangunan) <Rp 2,5 juta. 

2. Tanah dan bangunan yang 

ditempati bukan milik sendiri. 

Akses air besih Tidak menggunakan air bersih 

untuk keperluan makan, minum 

dan MCK. 

Akses listrik Tidak menggunakan listrik 

untuk 

kebutuhan rumah tangga. 

Jumlah jiwa Jumlah anggota jiwa dalam KK 

(termasuk kepala keluarga) 5 

jiwa atau 

lebih. 
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Dari beberapa pendapat mengenai kriteria rumah tangga miskin di atas, maka 

yang dimaksud rumah tangga miskin dalam penelitian ini ialah rumah tangga 

miskin yang masuk dalam kriteria yang sudah ditentukan oleh Kabupaten Bantul. 

Hal itu dimaksudkan agar memudahkan peneliti dalam menentukan responden 

yang akan diambil saat penelitian. Rumah tangga miskin berdasarkan kriteria 

Kabupaten Bantul ini biasanya juga rumah tangga yang mendapat beras miskin 

(raskin) setiap bulannya.  

 

3.3 Keluarga 

Menurut UU No 52 tahun 2009 yang dimaksud keluarga adalah unit 

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan 

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga merupakan 

lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan 

bersatu. Mereka saling berinteraksi satu sama lain. Keluarga adalah tempat 

pertama dan utama dalam pembentukan karakter seseorang.  

Pengertian keluarga berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki 

Hajar Dewantara dalam Abu Ahmadi (2001: 176), bahwa keluarga berasal dari 

bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Di dalam 

bahasa Jawa kuno, kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas 

dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya 

setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai 

bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya 

secara keseluruhan. 
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Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah 

yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena 

perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit 

pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai 

peranan-peranan tertentu, yaitu (Soerjono, 2004: 23): 

a. Keluarga batih berperan sebagi pelindung bagi pribadi-pribadi yang 

menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam 

wadah tersebut. 

b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil 

memenuhi kebutuhan anggotanya. 

c. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan 

hidup. 

d. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses 

sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan 

mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pengertian keluarga di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud keluarga adalah orang yang tinggal dalam satu rumah dan 

memiliki hubungan darah. Orang yang tinggal dalam satu rumah ini menjadi 

tanggungan rumah tangga tersebut. Jadi yang dimaksud jumlah anggota keluarga 

dalam penelitian ini adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan 

keluarga tersebut. 
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3.4 Umur Kepala Rumah Tangga 

Penduduk merupakan salah satu suplai pasar tenaga kerja di suatu negara. 

Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk 

yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk 

usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan 

yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia 

mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih.Angkatan kerja 

sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari 

pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran 

terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah 

mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas seseorang adalah umur. 

Menurut Notoatmojo (2003:34) semakin bertambah umur akan semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang 

diperoleh semakin banyak. Umur dapat mempengaruhi cara seseorang dalam 

berpikir. Semakin dewasa seseorang, diharapkan akan semakin mampu 

menunjukkan kematangan jiwa, mampu berpikir secara rasional, semakin mampu 

mengendalikan emosi serta sifat lainnya yang menunjukkan kematangan 

intelektual dalam psikologis. Sehingga semakin tua usia seseorang, motivasi yang 

dimiliki akan semakin tinggi. 

Menurut BPS (2010), umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke 

bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Misal saja 

umur 27 tahun 7 bulan, maka dicatat 27 tahun. Kepala rumah tangga merupakan 
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tulang punggung dalam keluarga. Kepala rumah tangga bertugas untuk mencari 

nafkah demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada umumnya, kepala 

keluarga dalam rumah tangga miskin bekerja dengan mengandalkan kekuatan 

fisik mereka. Sehingga semakin tua usia kepala rumah tangga tersebut, maka 

semakin sedikit produktivitas yang didapat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud umur kepala rumah tangga 

dalam penelitian ini adalah umur kepala rumah tangga dalam suatu rumah tangga 

yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur 

mereka pada waktu ulang tahun terakhir. Umur ini dinyatakan dalam bentuk 

angka. 

 

3.5 Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam 

perekonomian. Pendapatan ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu 

rumah tangga. Konsumsi akan barang juga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai 

dengan pendapatan yang diterima. Menurut Samuelson dan Nordhaus (1992: 215) 

pendapatan adalah arus dari uang yang didapat selama suatu periode. Selain itu, 

pengertian pendapatan menurut Soediyono (1992: 99) adalah jumlah penghasilan 

yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam waktu tertentu sebagai balas 

jasa atas faktor-faktor produksi nasional. Faktor-faktor produksi meliputi sumber 

daya alam, sumber daya manusia, modal dan kewirausahaan (skill). Timbal balik 

dari factor sumber daya alam adalah sewa. Dari faktor sumber daya manusia dapat 
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menghasilkan upah. Dari faktor modal mendapatkan bunga dan dari skill dapat 

menghasilkan laba. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 293) pendapatan adalah 

hasil kerja (usaha). Sedangkan menurut BPS, pendapatan adalah seluruh 

penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung 

dalam jangka waktu tertentu. Keynes dalam Nopirin (1997: 80) menyatakan 

bahwa pengeluaran konsumsi (C) terutama tergantung dari pendapatan (Y), makin 

tinggi pendapatan makin tinggi konsumsi. Pengeluaran konsumsi merupakan 

fungsi (linier) terhadap pendapatan. Adapun fungsi konsumsi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

                     C = a + bY 

Keterangan: 

C = konsumsi 

a = konstanta 

b = perubahan konsumsi per unit perubahan pendapatan (ΔC/ΔY) atau biasa 

disebut marginal propensity to consume (MPC) 

Secara umum, pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang 

diterima sebagai balas jasa atas apa yang telah dikerjakan. Pendapatan setiap 

rumah tanggapun berbeda-beda tergantung jenis atau variasi pekerjaan. Variasi itu 

tidak hanya disebabkan oleh faktor potensi daerah, tetapi juga karakteristik rumah 

tangga. Secara umum ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu 

sektor pertanian dan non pertanian. Pendapatan dari sektor pertanian berasal dari 
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usahatani/ternak dan buruh tani. Sedangkan dari sektor non pertanian berasal dari 

usaha non pertanian, professional dan pekerjaan lainnya di sektor non pertanian. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pendapatan rumah tangga 

adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh semua anggota keluarga yang 

bekerja dalam satu bulan. Pendapatan masing-masing anggota keluarga tersebut 

kemudian dijumlahkan menjadi satu. 

 

3.6 Status Perkawinan 

Dalam ilmu Sosiologi, yang dimaksud dengan status adalah posisi 

seseorang dalam masyarakat. Status juga dikenal dengan istilah kedudukan. 

Dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan 

adalah  

“ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

 

Konsep perkawinan merujuk pada suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan 

tinggal bersama dalam kurun waktu yang lama dan sudah memiliki ikatan resmi 

yang sah. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. 

Keturunan inilah yang biasa disebut dengan anak. Anak merupakan salah satu 

idaman bagi pasangan yang sudah menika Berdasarkan uraian singkat di atas, 

dapat ditarik kesimpulan mengenai status perkawinan. Status perkawinan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah posisi atau kedudukan laki-laki dan 

perempuan di masyarakat mengenai perkawinan. Ada pasangan laki-laki dan 

perempuan yang sudah menikah dan hidup bersama. Ada juga pasangan laki-laki 
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dan perempuan pernah menikah akan tetapi bercerai atau salah satu pasangan 

meninggal dunia. 

 

3.7 Jenis Kelamin 

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. 

Menurut D.Haraway yang dikutip oleh Prokhovnik (2000: 113) menyebutkan 

bahwa gender dibangun sebagai sebuah kategori untuk mengeksplorasi makna 

sebagai “perempuan”, untuk mempersoalkan apa yang dulunya dianggap taken-

forgranted. Dengan demikian, kata ‘gender’ dimunculkan atas nama sebuah 

persoalan relasi perempuan dengan laki-laki. Paling tidak, kata ‘gender’merujuk 

kepada tiga hal: 

a. Konstruksi sosial atas maskulinitas dan femininitas dalam peran sosial. 

b. Tingkah laku (kedekatan sosial dan personal). 

c. Identitas individu yang dikenali dari luar pada basis ‘alami‘ perbedaan sex 

Jenis kelamin itu sendiri dibagi atas 2 yaitu laki-laki dan perempuan. 

Secara tradisional, tulang punggung suatu rumah tangga adalah ayah dan ibu 

adalah pengasuh utama untuk anak-anaknya. Hal itu berkembang pesat di 

masyarakat. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, tugas untuk mencari 

nafkah tidak hanya dilakukan oleh seorang ayah, tetapi ibu juga ikut serta 

membantu mencari nafkah. Saat ini sudah tidak dipermasalahkan ketika seorang 

ibu yang dulunya hanya sebagai pengasuh utama anak sekarang ikud mencari 

nafkah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan jenis kelamin adalah identitas seseorang apakah dia laki-laki atau 
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perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama 

dalam hal bekerja. 

 

3.8 Pekerjaan 

Pekerjaan adalah mata pencaharian seseorang untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Raymond (2004:72) menyatakan bahwa “ Job 

description is a list of the tasks, duties, and responsibilities that a particular job 

entails.” Yang berarti deskripsi pekerjaan adalah sebuah daftar tugas, kewajiban 

dan tanggung jawab yang diperlukan oleh pekerjaan tertentu. 

Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh 

manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau 

kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Terdapat berbagai macam jenis 

pekerjaan yang ada di masyarakat. Misalnya guru, petani, buruh tani, pedagang 

dan masih banyak lainnya. Tujuan seseorang bekerja adalah mencari uang untuk 

mencukupi kebutuhan. Berdasarkan uraian singkat di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pekerjaan adalah mata pencaharian seseorang untuk 

menghasilkan pendapatan demi mencukupi kebutuhannya. Jenis pekerjaan juga 

bervariasi. Jenis pekerjaan yang bervariasi tersebut dapat menentukan besar 

kecilnya pendapatan. Dalam penelitian ini, status pekerjaan dibagi menjadi 2 

yakni, bekerja dan tidak bekerja. 

 

3.9 Data Mining 
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Pada dasarnya data mining berhubungan dengan analisa data dan 

penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan 

dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Ada juga yang mengartikan data 

mining sebagai suatu proses ekstraksi informasi yang berguna dan potensial dari 

sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data.  

  Data mining merupakan salah satu langkah  untuk menemukan 

pengetahuan (knowledge discovery). Gambar 3.1 menunjukkan langkah-langkah 

proses menemukan pengetahuan secara lengkap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Proses  Knowledge Discovery 

 

Pengolahan awal (preprocessing), yaitu mempersiapkan data dengan cara 

membersihkan data (data cleaning), integrasi (integration), dan transformasi 

(transformation). Tujuan pembersihan data adalah untuk membuang data yang 

Preprocessing : 

cleaning, integration, 

transformation 

Feature  reduction/selection 

Data Mining 

Data Mining 

Knowledge 
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tidak konsisten dan noise.  Pembersihan data  akan mempengaruhi performasi dari 

sistem data mining karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan 

kompleksitasnya. Tidak jarang data yang diperlukan untuk data mining tidak 

hanya berasal dari satu basis data tetapi juga berasal dari beberapa basis data atau 

file teks. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada 

integrasi data bisa menghasilkan hasil yang menyimpang dan bahkan 

menyesatkan pengambilan aksi nantinya.  

Tujuan transformasi data adalah mengubah data menjadi bentuk yang 

sesuai untuk di-mining menggunakan operasi-operasi agregasi. Beberapa teknik 

data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. 

kota. Transformasi ini juga menentukan kualitas dari hasil data mining karena ada 

beberapa karakteristik dari teknik-teknik data mining tertentu yang tergantung 

pada tahapan ini.  Tahap reduksi/seleksi (reduction/selection) merupakan proses 

memilih dan memisahkan atribut atau fitur yang penting. Pada tahap  data mining  

dipusatkan untuk mendapatkan pola dari data. Tahap ini merupakan tahap yang 

inti atau esensial yaitu bagaimana memperoleh pola yang menarik dari 

sekumpulan data dengan mengaplikasikan metode-metode. Hasil proses data 

mining ini adalah pengetahuan, yang bisa direpresentasikan dalam berbagai 

bentuk. Misalnya pohon keputusan, tabel keputusan, rule-based, dan lain-lain. 

 

3.10 Pohon Keputusan  

Pohon keputusan merupakan salah satu bentuk basis pengetahuan yang 

dapat digunakan untuk mengetahui ciri atau atribut yang penting dari kumpulan 
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data. Proses ini disebut dengan seleksi ciri. Dengan adanya seleksi ciri, proses 

prediksi dilakukan berdasarkan ciri-ciri yang menjadi node pada pohon keputusan 

sehingga waktu yang digunakan untuk prediksi biasanya lebih singkat dan 

hasilnya bisa lebih baik. Salah satu algoritma untuk membangun pohon keputusan 

adalah C4.5.  

Algoritma C4.5 mengkonstruksi pohon keputusan dari data pelatihan, yang 

berupa kasus-kasus atau record-record dalam basis data. Setiap kasus berisikan 

nilai dari atribut-atribut untuk sebuah kelas. Setiap atribut dapat berisi data diskret 

atau kontinyu (numerik). C4.5 juga menangani kasus yang tidak memiliki nilai 

untuk sebuah atau lebih atribut. Akan tetapi, atribut kelas hanya bertipe diskret 

dan tidak boleh kosong (Jiwei Han dan Micheline Kamber, 2001).  

Tiga prinsip kerja algoritma C4.5 adalah Membangun pohon keputusan. Tujuan 

dari tahap ini adalah  membuat pohon keputusan yang dapat digunakan 

memprediksi kelas dari sebuah kasus atau record.  

1. Pemangkasan pohon keputusan dan evaluasi. Pohon keputusan yang 

dihasilkan dapat berukuran besar. Algoritma C4.5 dapat menyederhanakan 

pohon dengan melakukan pemangkasan berdasarkan nilai tingkat 

kepercayaan. Pemangkasan juga bertujuan untuk mengurangi tingkat 

kesalahan prediksi pada kasus baru. 

2. Pembuatan aturan-aturan dari pohon keputusan. Aturan-aturan dalam 

bentuk if-then diturunkan dari pohon keputusan dengan melakukan 

penelusuran dari akar sampai ke daun.  
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Pada pohon C4.5, di setiap simpul pohon, atribut dengan nilai gain ratio yang 

tertinggi dipilih sebagai atribut test atau split untuk simpul. Rumus dari gain ratio 

adalah  

)A,S(IntInfo

)A,S(Gain
GainRatio  

 dengan 

 Gain(S,A)  = information gain atribut a untuk himpunan sampel S 

 IntInfo(A) =  informasi potensial yang diperoleh pada pembagian X menjadi  

                       n sub himpunan berdasarkan pada atribut A.  

 

Persamaan untuk menghasilkan Gain (S,A) adalah: 

)S(Entropy*
S

|S|
)S(Entropy)A,S(Gain i

n

1i

i


  

dengan        

 

S = himpunan kasus 

A = atribut yang diuji 

N = jumlah partisi atribut A 

|Si| = jumlah kasus pada partisi ke i 

|S| = jumlah kasus dalam S 

 

Persamaan untuk menghasilkan entropy adalah 


n

1

i2i plog*p)S(Entropy  



30 
 

dengan       

S = himpunan kasus 

n = jumlah partisi S 

pi = proporsi dari Si terhadap S 

 

Persamaan untuk menghasilkan Int_Info adalah 

 


|S|

|S|
log

|S|

|S|
)A,S(IntInfo i

2
i

                                      

  


