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 Desa Adinuso merupakan desa yang berpotensi industri. Banyak industri 

yang dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa 

Adinuso. Salah satu industri yang terkenal adalah industri rumah tangga kain 

bordir. Namun kurangnya peran angkatan kerja usia muda di Desa Adinuso, 

perkembangan industri rumah tangga kain bordir menjadi menurun. Angkatan 

kerja usia muda lebih memilih bermobilisasi ke luar desa. Oleh karena itu 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor apakah yang 

menyebabkan mobilitas angkatan kerja usia muda di Desa Adinuso?, (2) apakah 

dampak mobilitas angkatan kerja usia muda terhadap kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat Desa Adinuso?. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui faktor-

faktor  yang menyebabkan mobilitas angkatan kerja usia muda di Desa Adinuso, 

(2) mengetahui dampak mobilitas angkatan kerja usia muda terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat Desa Adinuso. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian 

adalah Desa Adinuso, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah  metode  observasi, metode wawancara, 

dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah angkatan kerja usia muda yang 

bermobilisasi dan orang tua angkatan kerja usia muda di Desa Adinuso dan 

informan pendukung yaitu  kepala desa dan tokoh masyarakat. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan analisis interaktif meliputi: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) mobilitas angkatan kerja usia 

muda di Desa Adinuso dilihat dari faktor pendorong (push factor) terdiri atas 

keinginan untuk mandiri, kemiskinan, rndahnya penghasilan kerja di industri 

rumahan kain bordir, keinginan untuk berhasil seperti teman sebaya, mencari 

pengalaman, dan keterbatasan sarana dan prasarana di Desa Adinuso. Mobililitas 

angkatan kerja usia muda di Desa Adinuso dilihat dari faktor penarik (pull factor) 

terdiri atas banyaknya lapangan pekerjaan, upah kerja yang menarik, dan 

modernisasi. (2) Dampak mobilitas angkatan kerja usia muda terhadap kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat Desa Adinuso yaitu peningkatan kesejahteraan, 

berkurangnya tenaga kerja produktif di industri rumahan kain bordir, 

berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, perubahan gaya hidup,dan 

mengurangi penyimpangan sosial. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah (1) faktor pendorong (push factor)  

mobilitas angkatan kerja usia muda yang lebih dominan adalah karena faktor 
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kemiskinan, sedangkan faktor penarik (pull factor) yang lebih dominan 

mempengaruhi mobilitas angkatan kerja usia muda di Desa Adinuso adalah faktor 

banyaknya lapangan pekerjaan di perkotaan.(2) mobilitas angkatan kerja usia 

muda di Desa Adinuso membawa dampak negatif dan dampak positif bagi 

kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Desa Adinuso. Saran yang 

diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagi angkatan kerja usia muda, 

dapat meningkatkan kelompok usaha industri rumahan dari segi kapasitas dan 

pemasukan keuangan dari hasil penjualan produksi. (2) bagi pemerintah, 

memberikan program pembinaan industri rumahan, memperbaiki infrastruktur 

desa, dan pemberian kredit bagi industri rumahan. 
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