
PENGARUH INTERNET TERHADAP PARTISIPASI TENAGA KERJA 

PEREMPUAN MENIKAH 

 

Nadiya Audrey Laras Karim
1
 

 Eny Sulistyaningrum
2
 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia 

 

 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang masif sekarang mengubah 

hidup banyak orang. Di Indonesia, penggunaan internet semakin beragam dan 

digunakan oleh hampir semua kalangan. Perkembangan Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (TIK) tersebut tentu juga mempengaruhi perekonomian, salah satunya 

dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data yang 

didapat dari hasil survei Teknologi Informasi dan Komunikasi Berbasis Internet dan 

Partisipasi dalam Transaksi Internasional pada Industri Mikro dan Kecil yang 

dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Gadjah Mada 

pada tahun 2018 di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan 

estimasi  Instrumental variabel (IV), penelitian ini mencari pengaruh Internet terhadap 

partisipasi tenaga kerja perempuan menikah. IV digunakan untuk mengatasi masalah 

endogenitas dari penggunaan internet, variable instrumennya berupa kekuatan sinyal. 

Hasil yang didapatkan adalah kemungkinan perempuan bekerja naik sebesar 36% 

ketika perempuan menggunakan internet.  
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I. Pendahuluan 

Penelitian mengenai peran kemajuan teknologi dalam meningkatkan partisipasi 

tenaga kerja sudah menjadi topik yang menarik sejak lama. Kemajuan teknologi 

sering dikaitkan terutama pada partisipasi tenaga kerja perempuan. Alat-alat seperti 

pencuci pakaian, oven, microwave, dan yang lainnya terbukti meningkatkan 

partisipasi tenaga kerja perempuan (Greenwood et al, 2005; Coen-Pirani, Leon, dan 

Lagauer, 2008; Cavalcanti dan Tavares, 2008; Cardia, 2010).  
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Dari literatur yang sudah ada, sebagian besar memiliki sampel dari negara 

maju. Untuk literatur yang membahas internet sebagai faktor yang mempengaruhi 

partisipasi tenaga kerja perempuan sejauh ini baru ada satu literatur yang sampelnya 

pun adalah individu di Amerika Serikat yang termasuk negara maju. Oleh karena itu, 

penelitian ini penting untuk dibuat agar dapat mengetahui pengaruh internet terhadap 

partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia yang merupakan negara berkembang 

tepatnya di wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

 Penelitian ini memiliki kontribusi secara praktis, teoritis, dan kebijakan. Dari 

sisi praktis, hasil dari penelitian ini dapat membantu individu mengetahui bahwa 

kesempatan kerja dapat dicari menggunakan media internet. Selain itu, bagi pencari 

tenaga kerja dapat mengetahui bahwa jarak bukan lagi masalah dalam mencari 

kandidat yang cocok karena sudah ada media internet. 

Secara teoretis, permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan. Bila 

permintaan output perusahaan naik, maka input yang dibutuhkan bagi perusahaan 

tersebut juga naik. Input yang diminta salah satunya berupa tenaga kerja. Dengan 

adanya teknologi, fungsi produksi suatu perusahaan dapat meningkat meski 

menggunakan total input yang sama. Sehingga, untuk mengetahui pengaruh adanya 

kemajuan teknologi seperti internet pada partisipasi tenaga kerja perempuan menjadi 

menarik dan dapat menyumbang dalam teori yang sudah ada. 

Penelitian ini menggunakan data dari hasil proyek Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Berbasis Internet dan Partisipasi dalam Transaksi Internasional pada 

Industri Mikro dan Kecil yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Gadjah Mada. Survey ini dilakukan pada tahun 2018 dengan total 

sampel sekitar 500 UMKM. Sampel yang dipilih merupakan perempuan usia kerja 

yaitu dari umur 15 – 64 tahun. Perempuan-perempuan ini merupakan anggota 

keluarga dari pemilik bisnis mikro menengah ke bawah. Meski jumlah UMKM yang 

diwawancara ada sekitar 500 perusahaan, tetapi yang termasuk dalam penelitian ini 

hanya sekitar 349 jiwa. 

 

II. INTERNET DI INDONESIA 

Di Indonesia penggunaan internet untuk masyarakat saat ini semakin beragam 

dan mencakup semua kalangan. Dahulu, internet umumnya digunakan masyarakat 



terbatas untuk media hiburan, sekarang internet hampir menjadi kebutuhan dasar 

setiap orang. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi semakin 

mudah pula akses internet didapatkan. Data dari survey APJII menunjukan jumlah 

pemakai internet di Indonesia sebanyak 143,26 juta di tahun 2017 dan dibandingkan 

dengan tahun 1998 yang hanya 0,5 juta. Dari angka ini dapat dilihat perkembangan 

yang pesat dalam rentang waktu 19 tahun. 

Penggunaan internet semakin lama semakin beragam, mulai dari komunikasi, 

belanja, social-networking, pencarian berbasis web, memantau berita dan informasi, 

dan lain-lain (Statista, 2019). Internet memungkinkan orang untuk menggunakan 

platform digital untuk belajar, menemukan pekerjaan, menyalurkan keahlian, dan 

membangun hubungan yang lebih luas (Lovelock, 2018).  

Keberagaman ini membuka peluang bagi seluruh pengguna internet untuk 

mendapat informasi yang lebih luas. Salah satunya adalah informasi yang terkait 

dengan pekerjaan baik offline maupun online atau mengenai kesempatan melakukan 

bisnis. Kedua informasi tersebut dapat membantu meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam lapangan pekerjaan. 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mempublikasikan hasil 

survey mengenai penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia pada tahun 

2017. Menurut hasil survey, pada tahun 2017 pengguna internet terdiri dari 51,43% 

laki-laki dan 48,57% perempuan dengan 58,08% berada di pulau Jawa. Dari tabel 

dapat dilihat komposisi penggguna internet di dominasi oleh masyarakat usia kerja. 

Di Indonesia usia kerja berkisar dari 16 – 64 tahun, hal ini berarti lebih dari 50% 

pengguna internet merupakan masyarakat usia kerja. 



 

Gambar 1 Komposisi pengguna internet berdasarkan usia di Indonesia (APJII, 2017) 

 

 Hasil survey ini juga menyatakan bahwa  74,62% pengguna internet 

merupakan masyarakat dengan strata ekonomi sosial menengah ke bawah. Hal ini 

diharap dapat memiliki hubungan dari sampel yang digunakan, yaitu anggota keluarga 

dari pemilik usaha menengah kecil masyarakat (UMKM). Dan kegiatan yang paling 

dominan adalah chatting, media sosial, dan mencari informasi. 

 Internet sebagai alat pencarian atau search engine menempati peringkat ketiga 

dari kegiatan yang dilakukan menggunakan internet. Pencarian yang dilakukan salah 

satunya adalah dalam mencari informasi terkait pekerjaan hal ini dibuktikan dari hasil 

survey APJII yang nyatakan bahwa 26,19% pengguna internet menggunakannya 

untuk mencari kerja. Survey ini juga mengungkap bahwa 41,04% pengguna 

menggunakan internet untuk membantu pekerjaan. 

 

III. INTERNET DAN TENAGA KERJA DI INDONESIA 

Jumlah tenaga kerja di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung memiliki tren yang 

selalu naik, meski kenaikannya tidak secepat pengguna internet. Hal ini dapat dilihat 

pada gambar 2 tentang perbandingan antara peningkatan pengguna internet dan 

partisipasi tenaga kerja. 
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Gambar 2 Perbandingan pengguna internet dan partisipasi tenaga kerja (BPS, 2005-

2018; APJII, 2017) 

 

Berdasarkan survey APJII, hanya 9,24% sampel yang menggunakan internet 

sebelum tahun 2006. Sebagian besar lainnya mulai menggunakan internet di tahun 

2007 ke atas, terutama di tahun 2014 – 2016 (37,12%). Berdasarkan data tersebut dan 

grafik di atas, hal tersebut mungkin dapat menjelaskan hubungan antara kedua 

variabel yang masih jauh di tahun 2005 dan mulai mendekat pada tahun 2014.  

Selain jumlah tenaga kerja di Indonesia, grafik di atas disertai dengan jumlah 

perempuan bekerja di Indonesia dan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara 

keseluruhan, Jumlah individu bekerja baik secara keseluruhan, perempuan di 

Indonesia, dan di DIY relatif sama. Dari data di atas diharap dapat menggambarkan 

hubungan antara internet dan peningkatan partisipasi kerja masyarakat Indonesia, 

terutama perempuan. 

Jumlah pengguna internet serta jumlah tenaga kerja baik secara keseluruhan 

dan perempuan memiliki tren yang sama-sama naik. Meski begitu, tren pengguna 
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internet meningkat lebih tajam dibanding jumlah tenaga kerja. Bahkan pada tahun 

2015 ketika internet mengalami peningkatan yang cukup pesat, jumlah tenaga kerja 

secara keseluruhan terutama perempuan di D.I. Yogyakarta menurun. Hal ini 

membuat hubungan antara internet dan partisipasi tenaga kerja semakin menarik 

untuk diteliti. 

 

IV. DATA DAN METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari proyek Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Berbasis Internet dan Partisipasi dalam Transaksi Internasional pada 

Industri Mikro dan Kecil yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Gadjah Mada. Proyek ini melakukan survey langsung di dua 

distrik provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.  

Proyek ini dilakukan untuk mengetahui prilaku pemilik UMKM dalam 

mengadopsi TIK untuk bisnis yang dijalani. Selain itu, proyek ini juga bertujuan 

untuk mengetahui hambatan dalam mengadopsi TIK berbasis internet dan dampak 

TIK pada transaksi internasional. 

Proyek ini mulai di lakukan pada Januari 2018 dengan bantuan Badan Statistik 

Indonesia (BPS) dan mahasiswa sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Gadjah Mada. Kuesioner yang digunakan merupakan hasil dari Computer-Assisted 

Personal Interview (CAPI) yang dikembangkan oleh World Bank’s Survey Solution. 

Wawancara yang dilakukan menggunakan smartphone. 

Survey yang dilakukan ditujukan pada pemilik 500 UMKM yang terletak di Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Selain mewawancarai pemilik UMKM, proyek ini 

juga mewawancarai keluarga pemilik UMKM. Sehingga, pada penelitian ini data 

yang digunakan adalah data dari wawancara tersebut. Dengan sampel yang digunakan 

adalah perempuan berumur 16-64 tahun, sesuai dengan ketentuan rentang umur 

bekerja yang sudah menikah. 

Penelitian ini menggunakan metode ekonometrika OLS dan IV untuk 

mengestimasi pengaruh internet terhadap partisipasi kerja perempuan. Model regresi 

penelitian ini mengadopsi dari penelitian Dettling (2012) dengan beberapa modifikasi. 

Dalam penelitian ini model dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑖 = 𝛽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖 +  𝛿𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 + 𝑢𝑖   (i) 



Variabel kerja merupakan variabel dummy yang bernilai 1 jika perempuan sedang 

bekerja dan bernilai 0 jika perempuan sedang tidak bekerja, internet merupakan 

variabel dummy yang bernilai 1 jika sampel menggunakan internet dan 0 jika tidak 

menggunakan internet, dan kontrol mewakili beberapa variabel yang mempengaruhi 

variabel kerja. 

 

Ordinary Least Squares (OLS) 

Dalam ekonometrika, pendekatan terbaik untuk mengestimasi adalah Ordinary Least 

Square (OLS) (Woolridge 2015). OLS disebut sebagai BLUE atau Best Linear 

Unbiased Estimator karena hasil estimasinya memiliki kuadrat error paling kecil, 

sehingga paling mendekati populasi sebenarnya. Untuk menggunakan metode OLS 

ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu 

1. Memiliki parameter yang linear (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑛 linear) 

2. Sampel acak 

3. Zero conditional mean atau antara variabel independen dan error tidak 

berhubungan 

4. Tidak ada kolinearitas sempurna 

5. Homoskedastisitas atau variasi error konstan 

Bila ada prinsip yang dilanggar, maka harus dilakukan penyesuaian terhadap estimasi. 

 Penelitian yang berkaitan dengan internet sering kali memiliki permasalahan 

simultaneity yang melanggar prinsip zero conditional mean. Masalah ini terjadi 

karena salah satu variabel independen bersifat endogen. Sifat endogenitas ini dapat 

muncul dari beberapa hal yaitu adanya kesalahan pengukuran (measurement error), 

variabel yang tidak diikutsertakan (omitted variable), dan atau hubungan simultan 

(simultaneity) (Woolridge 2015, Widarjono 2009). Ketika masalah-masalah in terjadi, 

cara mengatasinya adalah denganmenggunakan pendekatan lain salah satunya adalah 

lewat pendekatan variabel instrumen atau instrumental variable (IV). 

 

Instrumental Variable (IV) 

Ide dari pendekatan IV adalah dengan menggunakan suatu variabel lain di luar model 

yang berhubungan dengan variabel endogen tetapi tidak berhubungan dengan variabel 

dependen. Dengan menggunakan variabel tersebut, diharap dapat memprediksi 

pengaruh variabel endogen yang terlepas dari hubungannya dengan error. Penjelasan 

matematis dapat ditulis seperti berikut: 



𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑖 = 𝛽𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖 +  𝛿𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 + 𝑢𝑖    (i) 

persamaan (i) adalah persamaan OLS dengan variabel internet yang bersifat endogen.  

Melalui pendekatan IV harus ditemukan variabel yang mempengaruhi internet 

tetapi tidak mempengaruhi variabel kerja. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah sinyal karena variabel sinyal diharap dapat mempengaruhi 

penggunaan internet karena internet hanya bisa digunakan bila ada sinyal internet. 

Maka, model dari variabel internet dapat ditulis sebagai berikut; 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖 = 𝛼 𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙𝑖 +  𝛾 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 + 𝑣𝑖   (ii) 

persamaan internet  memiliki variabel kontrol yang sama dengan persamaan (ii) 

ditambah variabel instrumen yaitu sinyal. Dari persamaan (ii) dapat dicari estimasi 

dari nilai 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡̂  dan digunakan dalam persamaan (i), sehingga model yang akan 

digunakan adalah 

𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑖 =  𝜃 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡𝑖
̂ + 𝛿 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖 + 𝑢𝑖    (iii) 

Ada pula untuk mencegah adanya pelanggaran pada prinsip zero conditional 

mean dan agar hasil estimasi lebih tepat, ada beberapa variabel tambahan yang 

menjadi variabel kontrol. Variabel-variabel tersebut adalah umur, pendidikan dalam 

bentuk dummy atas SMA yang bernilai 1 bila individu menempuh jenjang pendidikan 

lebih dari tingkat SMA, dan 0 bila hanya dan kurang dari tingkat SMA, jumlah anak 

berumur di bawah 6 tahun dan 18 tahun, dan lama tahun pendidikan suami. 

 

V. HASIL EMPIRIS 

Bagian ini mendiskusikan hasil dari pengaruh internet terhadap partisipasi kerja 

perempuan di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Hasil yang dilampirkan 

berupa hasil estimasi menggunakan OLS dan IV. 

 

Ordinary Least Squares (OLS) 

Tabel 1 merupakan tabel yang menampilkan hasil regresi OLS dan IV. Regresi (1) 

merupakan hasil regresi menggunakan OLS antara partisipasi tenaga kerja wanita 

dengan internet tanpa mengontrol variabel lain. Dari hasil regresi tersebut internet 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap partisipasi kerja perempuan. 

Berdasarkan regresi (1) ketika individu menggunakan internet, kemungkinan individu 

bekerja naik sebesar 65%, ceteris paribus. 



Regresi (2) merupakan hasil regresi OLS ketika ditambahkan beberapa kontrol 

yaitu umur, jumlah anak di bawah 6 dan 18 tahun, dan pendidikan suami. Ketika 

regresi sudah dikontrol besar estimasi pengaruh internet turun dari 65% menjadi 17%. 

Berdasarkan regresi (2) ketika individu menggunakan internet kemungkinan individu 

bekerja naik 17%, ceteris paribus.  

 Namun, ada masalah dari hanya menggunakan OLS sebagai metode estimasi. 

Variabel utama yaitu internet merupakan variabel endogen. Sehingga diperlukan 

estimasi menggunakan pendekatan lain yaitu pendekatan IV. 

 

 

Tabel 1 Hasil Regresi OLS dan IV 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABEL OLS OLS IV IV 

     

Internet 0,652*** 0,165*** 0,896*** 0,355*** 

 (0,0371) (0,0540) (0,0464) (0,112) 

Umur  0,0153***  0,0141*** 

  (0,00125)  (0,00140) 

Jumlah anak di bawah 6 

tahun 

 -0,000307  -0,0305 

  (0,0328)  (0,0366) 

Jumlah anak di bawah 18 

tahun 

 0,0331  0,0134 

  (0,0287)  (0,0307) 

Pendidikan  suami  -0,0180***  -0,0212*** 

  (0,00451)  (0,00484) 

Atas SMA 

 

 0,143** 

(0,0615) 

 0,0706 

(0,0724) 

Observasi 349 349 349 349 

R-squared 0,470 0,671 0,404 0,660 

Kontrol Tidak Ya Tidak Ya 

 Umur  Ya  Ya 

 Jumlah anak di 

bawah 6 tahun 

 Ya  Ya 

 Jumlah anak di 

bawah 18 tahun 

 Ya  Ya 

 Pendidikan suami 

 Atas SMA 

 Ya 

Ya 

 Ya 

Ya 

Catatan: standar error dalam tanda kurung dengan signifikansi: *** p<0,01, ** 

p<0,05, * p<0,1 

 

 



Instrument Variable (IV) 

Hasil dari regresi menggunakan variabel instrumen dapat dilihat pada tabel 1 pada 

model (3) dan (4). Pada model (3) variabel-variabel kontrol tidak diikutsertakan, 

sedangkan pada regresi (4) disertakan. 

Ketika tidak ada variabel, ketika individu menggunakan internet kemungkinan 

individu tersebut bekerja naik 90%, ceteris paribus. Bila dibandingkan dengan regresi 

(1) yang menggunakan OLS, peningkatan estimasi dengan IV lebih besar. Pada 

estimasi OLS kemungikan naik hanya 65% sedangkan pada IV 90%. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan IV pengaruh dari internet lebih tertangkap.  

Sama halnya ketika variabel kontrol disertakan pada regresi (4). Pengaruh 

internet terhadap kemungkinan individu bekerja lebih besar ketika menggunakan IV. 

Ketika individu menggunakan internet, kemungkinan individu tersebut bekerja naik 

36%, ceteris paribus. Bila dibandingkan dengan estimasi OLS yang lebih kecil yaitu 

17%. 

Dari lima variabel kontrol, tiga di antaranya signifikan yaitu umur, pendidikan 

suami, dan atas SMA. Untuk variabel umur, kenaikan umur sebanyak 1 tahun 

meningkatkan kemungkinan perempuan bekerja sebesar 1,5% pada estimasi OLS dan 

turun menjadi 1,4% pada estimasi menggunakan IV, ceteris paribus. Hal ini 

mendukung beberapa penelitian sebelumnya (Omotoso dan Obembe 2016, 78-82, 

Black, Kolesnikova, dan Taylor 2014, 59-71; Suhaida, Nurulhuda, dan Yap 2013, 

197). 

Menurut hasil regresi OLS maupun IV, pendidikan suami memiliki hubungan 

negatif terhadap kemungkinan bekerja istri. Menurut regresi (1) semakin lama suami 

menempuh pendidikan, kemungkinan istri bekerja turun sebesar 1,8%, ceteris 

paribus. Dan pada regresi menggunakan IV, penambahan lama pendidikan suami 

sebesar satu tahun mengurangi kemungkinan istri bekerja sebesar 2%, ceteris paribus. 

Penemuan ini mendukung penelitian Suhaida, Nurulhuda, dan Yap, tetapi 

berkebalikan dengan penelitian Dettling yang memiliki pengaruh negatif. 

Variabel atas SMA hanya signifikan pada estimasi menggunakan OLS. 

Menurut estimasi OLS, individu yang menempuh pendidikan di atas jenjang SMA 

kemungkinan bekerjanya naik 14%, ceteris paribus. Penemuan ini memiliki hasil 

yang berlawanan dengan penelitian Omotoso dan Obembe (2016) yang mengatakan 

bahwa  perempuan dengan pendidikan lebih tinggi menurunkan kemungkinan 

perempuan bekerja. 



Dua variabel kontrol lain yaitu jumlah anak di bawah 6 dan 18 tahun tidak signifikan. 

Data yang ada masih belum mampu membuktikan bahwa memiliki anak di bawah 

umur 18 tahun memiliki pengaruh terhadap kemungkinan bekerja perempuan. Hasil 

ini tidak mampu mendukung penelitian sebelumnya yang mengatakan anak dapat 

mempengaruhi partisipasi perempuan dalam tenaga kerja (Black, Kolesnikova, dan 

Taylor 2014, 59-71; Suhaida, Nurulhuda, dan Yap 2013, 197; Dettling 2012). Akan 

tetapi, bila dilihat dari parameternya pada regresi (4) yang menggunakan IV  memiliki 

anak di bawah 6 tahun memiliki hubungan negatif. Berdasarkan hasil regresi (4), 

ketika jumlah anak di bawah 6 tahun bertambah satu maka kemungkinan individu 

untuk bekerja menurun 3%. 

 

VI. KESIMPULAN DAN DISKUSI 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan internet meningkatkan kemungkinan perempuan di Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Bantul untuk bekerja. Kemungkinan perempuan bekerja 

naik sebesar 36% ketika perempuan menggunakan internet. Hal ini mendukung 

penelitian Dettling (2012) tentang internet dan partisipasi perempuan bekerja. 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat 

disempurnakan untuk kedepannya. Keterbatasan yang ada berkaitan dengan data. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian masih terbilang hanya merepresentasikan 

kelompok tertentu yaitu keluarga dari pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di dua kawasan Provinsi D.I. Yogyakarta. Kawasan yang tercakup adalah 

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul yang dapat dikatakan hanya 

merepresentasikan sekitar 37% keadaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Data yang 

digunakan juga hanya data cross section selama satu tahun, sehingga masih belum 

dapat melihat tren perubahan pengaruh internet. 

 Selain dari data sampel yang digunakan, keterbatasan lain ada pada variabel 

kontrol. Hanya ada lima variabel kontrol yang disertakan dan dua di antaranya tidak 

signifikan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan data yang dikumpulkan. Data dari 

proyek yang digunakan memfokuskan pada pengaruh informasi, komunikasi, dan 



teknologi terhadap UMKM, sehingga data yang mendalam tentang individu kurang. 

Oleh karena itu, masih banyak variabel lain yang belum dapat terkontrol dalam 

penelitian ini. Beberapa variabel kontrol yang mungkin dapat ditambahkan adalah 

aset rumah tangga, pendapatan rumah tangga, umur saat menikah, lokasi tempat 

tinggal, bantuan saudara dekat, dan sebagainya (Suhaida, Nurulhuda, dan Yap 2013, 

197). 
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APPENDIX 

 

Tabel 1a Statistik Deskriptif Data 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABEL N Mean SD Min Max 

 

Bekerja 

Internet 

 

349 

349 

 

0,656 

0,725 

 

0,476 

0,447 

 

0 

0 

 

1 

1 

Sinyal 349 4,573 0,829 0 5 

Umur 349 39,90 10,72 15 64 

Jumlah anak di bawah 6 

tahun 

349 0,559 0,758 0 3 

Jumlah anak di bawah 18 

tahun 

349 0,857 0,869 0 3 

Pendidikan suami 349 8,458 6,055 0 18 

Atas SMA 349 0,266 0,443 0 1 

      

Tabel di atas merupakan tabel statistik deskriptif data. Berdasarkan tabel 1a sekitar 

66% sampel bekerja dan 73% menggunakan internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1b Hasil Regresi First Stage  

 (1) 

VARIABEL First Stage 

  

Sinyal 1,340*** 

 (0,130) 

Umur 0,0766*** 

 (0,00302) 

Jumlah anak di bawah 6 

tahun 

0,342*** 

 (0,0791) 

Jumlah anak di bawah 

18 tahun 

0,193*** 

 (0,0692) 

Pendidikan suami 0,00527 

 (0,0109) 

Atas SMA 0,0261 

 

 

Observasi 

(0,148) 

 

349 

R-squared 0,942 

Catatan: Standar error dalam tanda kurung dengan signifikansi: *** p<0,01, ** 

p<0,05, * p<0.1 

 

Tabel 1b merupakan tabel hasil dari first stage untuk pendekatan menggunakan IV. 

Dari tabel 1b dapat dilihat bahwa sinyal signifikan mempengaruhi internet di level 

1%. Jadi, variabel sinyal mampu menjadi variabel instrumen dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1c Uji Durbin dan Wu-Hausman 

Uji  

Durbin (skor) chi2(1) 3, 87** 

Wu-Hausman 3,84** 



Tabel 1c merupakan tabel hasil dari uji Durbin dan Wu-Hausman yang 

menguji bila variabel internet memang merupakan variabel endogen. Uji ini memiliki 

H0: variabel bersifat eksogen dan H1: variabel bersifat endogen. Dari hasil di tabel 1c, 

variabel internet signifikan di level 5% mampu menolak H0 yang berarti internet 

merupakan variabel endogen. 

 

Tabel 1d Critical Value Uji Weak Identification 

 10% 15% 20% 25% 

2SLS Size of nominal 5% Wald Test 16,38 8,96 6,66 5,53 

LIML Size of nominal 5% Wald Test 16,38 8,96 6,66 5,53 

 

Tabel 1d merupakan tabel yang memuat hasil critical value dari pengujian 

kelemahan variabel instrumen. Uji ini memiliki H0: variabel instrumen lemah dan H1: 

variabel instrumen tidak lemah. Dari hasil estimasi, besar F-value atau nilai statistik 

gabungan dari bariabel kontrol lain adalah 105,7. Nilai ini jauh melebihi critical value 

yang berarti dapat menolak hipotesis nol atau dengan kata lain variabel sinyal sebagai 

instrumen tidak lemah. 

 

 


