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Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang menunjukkan banyaknya istri atau ibu 

rumah tangga yang  berperan ganda bukan hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pencari 

nafkah di dalam usaha meningkatkan taraf hidup keluarga, yang diduga adanya pengaruh dari tingkat 

pendidikan, pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pendidikan, pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh 

secara simultan dan parsial terhadap keputusan istri untuk bekerja di Kota Banjarmasin.  

 Jenis penelitian ini adalah field research dan pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. 

Populasi penelitian ini adalah jumlah perempuan menikah di Kota Banjarmasin. Dalam 

penelitian ini tidak seluruh populasi diambil, melainkan hanya sebagian dari populasi. Teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling dan proporsional sampling yaitu 

pengambilan subjek atau sampel pada setiap wilayah dengan seimbang atau sebanding dengan banyaknya 

subjek atau sampel dalam masing-masing wilayah. Sampel yang diperlukan dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 100 sampel yang terbagi di 5 kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin 

Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik biner dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat 

pendidikan, pendapatan suami dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan istri untuk bekerja di Kota Banjarmasin dengan tingkat signifikan 0,000 pada 

setiap variabel, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 

0,05. Secara parsial variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keputusan istri 

untuk bekerja di Kota Banjarmasin dengan tingkat signifikan 0,008 yaitu kurang dari 5% (α = 

0,05). Variabel pendapatan suami berpengaruh signifikan  terhadap keputusan istri untuk bekerja 

di Kota Banjarmasin dengan tingkat signifikan 0,000 yaitu kurang dari 5% (α = 0,05). Variabel 

jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan istri untuk bekerja di 

Kota Banjarmasin dengan tingkat signifikan 0,016 yaitu kurang dari 5% (α = 0,05. 

 

 

 

 


