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SARI 

Suyuthi, Amin. 2013. Profil Buruh Perempuan Pengrajin Kasur Lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Rini Iswari, M.Si, pembimbing II Moh 

Yasir Alimi, S.Ag.,M.A.,Ph.D 

Kata kunci: . Profil Buruh Perempuan, Pengrajin Kasur Lantai, Masyarakat 

Dusun Wanalaya.  

Masyarakat yang menganut budaya patriarkhi menempatkan seorang 

laki-laki pada posisi yang utama misalnya sebagai kepala keluarga yang 

diwajibkan memberi nafkah keluarganya, sedangkan perempuan atu seorang istri 

menempati posisi yang ke dua dan diidentikkan dengan konco wingking yang 

hanya mengurusi pekerjaan rumah. Perempuan banyak yang berperan aktif untuk 

mendukung ekonomi keluarga, seperti yang terjadi pada buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai bekerja membuat 

kasur lantai sebagai wujud bahwa perempuan bukan hanya sebagai konco 

wingking yang bertugas mengurus pekerjaan domestik, namun juga bisa 

berpartisipasi di ranah publik dengan bekerja menjadi buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai, lalu bagaimana kehidupan buruh perempuan pengrajin kasur lantai. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui profil kehidupan buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karang 

anyar, Kabupaten Purbalingga, (2) mengetahui pekerjaan yang dilakukan  buruh 

perempuan di industri kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, (3) mengetahui kendala yang 

dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai.  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan konsep buruh perempuan dan konsep peran gender. Lokasi 

penelitian berada di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Subjek penelitian buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai. Pengumpulan data memakai teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Validitas data memakai teknik triangulasi. Analisis data 

memakai metode analisis data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama mayoritas yang menjadi 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai adalah ibu-ibu rumah tangga. Usia buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai berfariasi antara 23 tahun sampai 57 tahun, 

kebanyakan buruh perempuan pengrajin kasur lantai lulusan SD, tapi ada juga 

yang SMP. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai mendapatkan upah 

berdasarkan jumlah kasur yang berhasil dibuat yaitu Rp. 3.500 untuk satu kasur 

yang selesai dibuat dan rata-rata buruh perempuan pengrajin kasur lantai dalam 

satu hari mampu membuat kasur lantai sebanyak delapan sampai dengan sepuluh 

buah kasur lantai. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang membuat kasur 

lantai di gudang bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

Kedua pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai adalah membuat kasur lantai, yaitu mengisi kain kasur lantai 

dengan kapas menggunakan pipa paralon dengan ukuran sedang dan tongkat 
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untuk membantu mendorong kapas agar masuk kedalam lubang kain kasur lantai, 

kemudian dijahit hingga rapat. Ketiga kendala yang dihadapi buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai adalah:Jika sakit, Jika bahan baku 

untuk membuat kasur lantai tidak ada, bagi buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai yang memiliki anak yang masih kecil jika anaknya sakit, bagi buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai yang mempuanyai anak kecil yang sedang 

sekolah di TK dan harus diantar dan ditemani sampai pulang.  

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Bagi pihak pemilik industri kasur  lantai lebih memperhatikan 

buruhnya misalnya dengan memberikan bantuan kesehatan bagi buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai yang sakit dan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh 

dengan meningkatkan upah kerja.  Bagi buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

dalam bekerja membuat kasur lantai memperhatikan keselamatan kerja dan 

kesehatan, misalnya dengan menggunakan masker saat membuat kasur lantai dan 

tidak membuat kasur lantai sampai larut malam dan istirahat yang cukup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah, ibukotanya adalah Purbalingga, berbatasan dengan 

Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan 

selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat. Kabupaten Purbalingga 

terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan 

kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purbalingga.  

Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu kabupaten di Jawa 

Tengah sedang berkembang dan melakukan pembangunan. Salah satunya 

adalah pembangunan di bidang perekonomian. Bukti dari adanya 

pembangunan perekonomian  adalah dengan berdirinya industri-indurstri, 

baik industri besar, industri sedang maupun industri rumah tangga. Pada 

umumnya adalah industri padat karya, yaitu industri yang memerlukan 

banyak tenaga kerja manusia. Industri-industri padat karya di Kabupaten 

Purbalinga diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga 

mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.  

Industri-industri yang ada di Kabupaten Purbalingga diantaranya 

adalah industri pembuatan rambut palsu, industri pembuatan bulu mata 

palsu, industri kayu lapis, industri pembuatan knalpot, industri pembuatan 

sapu, industri pembuatan kasur lantai.  
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Industri kasur lantai terletak di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Masyarakat Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 

Purbalingga mayoritas bekerja sebagai buruh di industri kasur lantai selain 

pekerjaannya sebagai petani, dan pegawai negeri sipil. Industri kasur lantai 

yang didirikan di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga berperan dalam penyerapan tenaga 

kerja baik laki-laki maupun perempuan, seperti pendapat Singarimbun dan 

Sjafri Sairin (1995: 3) bahwa pembangunan industri di daerah itu juga 

membuka peluang kerja bagi penduduk setempat. Mereka yang dulunya 

bekerja di sektor pertanian, kemudian beralih menjadi buruh pabrik. 

Mayoritas yang membuat kasur lantai adalah perempuan dan 

proses produksi kasur lantai sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. 

Dalam pembuatan kasur lantai tidak membutuhkan keterampilan khusus 

dan tenaga yang besar, karena dalam proses pembutannya hanya 

memasukan kapas kedalam kain yang sudah dijahit sesuai dengan pola 

kasur lantai. Lubang yang akan diisi kapas berukuran kecil, sehingga 

membutuhkan alat. Alat yang digunakan untuk memasukan kapas pun 

sederhana yaitu dengan menggunakan satu batang pipa paralon berukuran 

sedang dan satu batang tongkat. Pipa paralon ini berfungsi untuk 

memasukan kapas, sedangkan tongkat berfungsi untuk mendorong kapas 

masuk ke dalam kain, setelah kain terisi kapas semua kemudian kain 

tersebut di jahit hingga rapat supaya kapas di dalam kain tidak keluar. 
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Setelah proses pembuatan kasur lantai selesai, kemudian kasur tersebut 

dikemas dan dipasarkan ke sejumlah wilayah di pulau Jawa dan ke 

sejumlah pulau di luar Jawa seperti: Sumatra, kalimantan, Sulawesi,dan 

Papua.  

Berdirinya industri kasur lantai berpengaruh pada perkembangan 

perekonomian daerah sekitar industri kasur lantai. Industri kasur lantai 

membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja. Buruh 

kasur lantai tidak hanya berasal dari Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta 

saja tetapi juga dari luar Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta.  Sebagian 

besar buruh pengrajin kasur lantai terutama buruh perempuan berasal dari 

sekitar Dusun Wanalaya seperti, Desa Kabunderan, Desa Bungkanel, Desa 

Banjarsari, dan Desa Kalibeber. Mayoritas buruh yang bekerja di industri 

kasur lantai adalah perempuan. Buruh perempuan bekerja di bagian 

produksi yaitu pada pembuatan kasur lantai, hal ini sesuai dengan 

pendapat Suryaningrat (1984 :163) bahwa tumbuhnya sektor industri baik 

di kota maupun pedesaan membuka kesempatan kerja. Khususnya di 

bidang produksi barang konsumsi, terdapat adanya kecenderungan untuk 

memprioritaskan pemberian kesempatan kepada wanita karena sifat 

ketelitiannya dan keluwesannya. 

Peran perempuan dalam kehidupan terus berubah untuk menjawab 

tantangan jaman, tidak terkecuali mengenai peran perempuan dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perempuan banyak yang berperan 

aktif untuk mendukung ekonomi keluarga, sebagiamana 



 

 

 

4 

pendapatSuryaningrat (1984 :163) bahwa  nampaknya desakan kebutuhan 

hidup telah banyak mempengaruhi wanita yang mempunyai tanggungan 

dalam menentukan sikap mengisi kesempatan kerja, sehingga menerima 

pekerjaan, sasaran mencari nafkah sering tidak memandang segi-segi 

negatif bagi dirinya. Apakah hal tersebut juga jerjadi pada buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya Desa Banjarkerta 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga? 

Menurut Budiman (1985: 52) faktor kemiskinan di pedesaan, 

karena penghasilan suami kurang, maka wanita desa terpaksa, 

bagaimanapun juga, untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan, 

pekerjaan di desa pada umumnya tidak menuntut pendidikan yang tinggi, 

dengan demikian faktor pendidikan bagi wanita di desa kurang berperan. 

Begitu juga pada perempuan pengrajin kasur lantai yang bekerja di 

industri kasur lantai di Dusun Wanalaya Desa Banjarkerta Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Purbalingga, buruh perempuan mayoritas 

berpendidikan rendah dan bekerja untuk membantu siuami mencukupi 

kebutuhan rumahtangga.  

Pada dasarnya suami atau laki-laki sebagai kepala keluarga dalam 

rumah tangga mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama 

dalam keluarganya, akan tetapi tidak berarti istri tidak dibenarkan untuk 

membantu suami mencari nafkah. Keputusan perempuan untuk keluar 

rumah bekerja akan membawa berbagai implikasi baik sosial, politis, dan 

psikologis. Dunia kerja yang selama ini selalu dianggap milik laki-laki 
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sebagai dunia publik mulai mendapat perhatian dari kalangan perepuan 

yang selama ini diasumsikan selalu bekerja di dunia domestik. Pergeseran 

ini akan memberi berbagai dampak pada perempuan, laki-laki dan 

masyarakat secara umum. Banyaknya perempuan bekerja di luar rumah, 

menyebabkan terbentuknya pengalaman baru bagi perempuan sehingga 

menjadi sosok yang lain dibandingkan jauh sebelumnya (Astuti, 

2008:111). Begitu juga yang terjadi pada buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai  di Dusun Wanalaya, 

Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga 

bekerja diranah publik dengan bekerja sebagai pengrajin kasur lantai.  

Perempuan yang bekerja akan memiliki dua peran yaitu, di satu 

pihak wanita aktif sebagai ibu rumah tangga, banyak dituntut tanggung 

jawab terhaadap kehidupan, kesejahteraan, maupun kebahagiaan keluarga, 

dan di pihak lain kegiatan dalam rangka pengabdian masyarakat sebagai 

pekerja sosial, perempuan dituntut kesadaran serta kemampuannya, 

maupun sebagai wanita aktif dalam melaksanakan peran karena 

lingkungan pekerjaan suami, Hemas (1992: 46). Sama halnya dengan 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang memiliki dua peran, yaitu 

peran sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai buruh pengrajin kasur 

lantai.  

Menurut Sudiyono (1990: 286) bahwa dengan wanita bekerja 

sebagai buruh pabrik di sektor industri, akan terjadi perubahan dalam 

kegiatan ekonomi, keluarga, dan dalam kegiatan sosial mereka. Apakah 
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hal yang sama akan terjadi juga pada buruh perempuan pengrajin kasur 

lantaidi Dusun Wanalaya Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Purbalingga.  

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik untuk 

mengetahui  profil buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang terdiri 

dari usia tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jam kerja, 

pekerjaan  apa saja yang dilakukan buruh perempuan di industri kasur 

lantai serta kendala yang dihadapi buruh perempuan bekerja di industri 

kasur lantai Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Purbalingga. Penulis akan melakukan penelitan untuk 

menjawab permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian yang 

berjudul: “Profil Buruh Perempuan Pengrajin Kasur Lantai Di Dusun 

Wanalaya Desa BanjarkertaKecamatan Karanganyar Kabupaten 

Purbalingga” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana profil kehidupan buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?  

2. Pekerjaan apa saja yang dilakukan  buruh perempuan di industri 

kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga?  

3. Bagaimana kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai di industri kasur lantai?  

C. Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapan “Profil Buruh Perempuan Pengrajin Kasur Lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 

Purbalingga yaitu untuk:  

1. Mengetahui profil kehidupan buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.   

2. Mengetahui pekerjaan yang dilakukan  buruh perempuan di 

industri kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.  
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3. Mengetahui kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai di industri kasur lantai. 

D. Manfaat Penelitian 

           Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan adanya 

keguanaan atau manfaat dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian ini 

dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis.  

1. Manfaat teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka ilmu 

pengetahuan mengenai pemahaman konsep gender dan buruh 

perempuan.  

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lain agar 

bisa dilakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.  

2. Manfaat praktis  

a. Memperoleh informasi dan gambaran tentang profil buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.  

b. Bagi buruh perempuan, diperoleh gambaran tentang adanya peran 

ganda yang akan dijalankannya dalam keluarga dan juga sebagai 

acuan bahwa perempuan juga bisa bekerja di sektor publik.  

c. Bagi pemerintah, dapat dijadikan acuan untuk mengambil 

kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya buruh 

perempuan.  
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d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai konsep gender dan 

bahwasanya kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah 

sama. 

E. Batasan Istilah 

           Supaya tidak menimbulkan penafsiran yang salah terhadap judul 

skripsi, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:  

1. Profil  

Profil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membahas 

suatu  pandangan atau gambaran mengenai buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dilihat dari usia, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, jam kerja, serta aturan atau norma 

yang ada.  

2. Buruh Perempuan  

Buruh merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi, 

kemampuan yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk 

bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil 

guna bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan (Hamalik, 

2007:7). 

Buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain (lazim 

disebut majikan) dengan menerima upah, dengan sekaligus 

mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan 
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yang dilakukan, di bawah pimpinan orang lain, dan mengesampingkan 

persoalan antara pekerjaan dan pekerja (Toha, 1991: 3).  

Buruh perempuan  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

buruh perempuan yang bekerja di industri kasur lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 

Purbalingga, yaitu perempuan yang memiliki potensi, kemampuan 

yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan 

berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi 

dirinya dan masyarakat secara keseluruhan untuk mendapatkan balasan 

berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainya kepada 

Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan.  

3. Industri Kasur Lantai  

Industri merupakan suatu usaha untuk memproduksi barang 

jadi, bahan baku atau barang mentah melalui proses penggarapan 

dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan 

harga rendah, tetapi dengan mutu setinggi mungkin (Sandy, 1985: 

148). Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai 

bagian dari sistem perekonomian atau sistem mata pencaharian, karena 

itu industri merupakan suatu usaha dalam menggabungkan atau 

mengolah bahan-bahan dari sumberdaya lingkungan menjadi barang 

yang bermanfaat bagi manusia (Punto, 200: 21).  

Industri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah industri 

kasur lantai yang terletak di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majikan&action=edit&redlink=1
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Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Industri kasur lantai 

merupakan usaha pembutan kasur lantai yang terbuat dari kapas yang 

dimasukan kedalam kain yang sudah dijahit dengan pola sedemikian 

rupa, setelah semua bagian kain terisi kapas dengan sempurna jadilah 

kasur lantai.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 

A. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan antara 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang 

baru akan dilakukan. Kajian pustaka juga dijadikan sebagai gambaran peneliti 

untuk memperkuat konsepnya dan untuk menganalisis hasil penelitian. 

Hardati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Penyerapan Tenaga 

Kerja pada Industri Kecil  di Indonesia mengemukakan bahwa strategi 

munculnya industri kecil di pedesaan diharapkan mencapai dua tujuan 

sekaligus, pertama dapat memecahkan masalah kemiskinan dengan 

pentediaan peluang kerja alternatif di luar bidang pertanian, dan kedua 

mengurangi arus urbanisasi penduduk perkotaan. Industri kecil yang terdapat 

di semua sektor merupakan kegiatan yang banyak memberikan lapangan 

pekerjaan tanpa harus menuntut jenjang pendidikan maupun keahlian khusus, 

sehingga secara nasional di sektor ini banyak memberikan sumbangan 

terhadap pendapatan.  

Persamaan penelitian yang dilakukan Hardati (2007) yang berjudul 

Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil  di Indonesia dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang tenaga kerja 

atau buruh yang bekerja di sektor industri kecil di pedesaan. Perbedaannya 

adalah penelitian yang akan dilakukan penulis lebih memfokuskan pada 
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buruh perempuannya saja, mengkaji bagaimana profil kehidupan buruh 

perempuan.  

Mardiningsih (2005) dalam Penelitiannya yang berjudul   

Produktivitas Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga, 

menyebutkan bahwa produktivitas tenaga kerja wanita pada industri rumah 

tangga meningkatkan pendapatan keluarga, peningkatan tersebut bervariasi 

tergantung pada jenis industri rumah tangga dan unit kegiatannya. Faktor 

yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita pada industri rumah 

tangga yaitu faktor pendidikan dan keterampilan, motivasi, disiplin, sarana 

kerja yang mencakup teknologi atau alat.  

Persamaan penelitian Mardiningsih (2005) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang wanita atau perempuan yang bekerja di 

ranah publik. Perbedaanya penulis akan mengkaji buruh perempuan yang 

bekerja di industri tarutama industri kasur lantai dan bagaimana profil 

kehidupan buruh perempuan pengrajin kasur lantai.  

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan Wulan 

Idayani (2010) yang berjudul Profil Tenaga Kerja di Industri Pengasapan 

Ikan (Studi kasus di Industri Pengasapan Ikan Kelurahan Banarharjo 

Kecamatan Semarang Wetan). Dalam penelitian itu, Wulan menjelaskan 

bahwa faktor yang melatar belakangi tenaga kerja memilih bekerja di industri 

pengasapan ikan karena tidak ada pilihan lain untuk bekerja, serta minimnya 

keterampilan yang dimiliki, begitu juga dengan faktor pendidikan yang 

rendah. Hambatan yang ditemui khususnya tenaga kerja perempuan di 
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industri pengasapan ikan adalah karena mempunyai peran ganda, serta 

keselamatan tenaga kerja apabila kesehatan tenaga kerja menurun maka akan 

berpengaruh pada tenaga kerja. Peran ganda tersebut menghambat 

peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan ketika dihadapkan pada 

berbagai permasalahan domestik tanpa merasakan adanya dunia luar yang 

dirasakan oleh para laki-laki.  

Persamaan penelitian Wulan Idayani (2010) dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama mengkaji mengenai profil tenaga kerja atau buruh industri. 

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

penulis hanya akan mengkaji profil buruh perempuannya saja.  

B. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini penulis  menggunakan konsep buruh perempuan 

dan peran gender untuk membahas tentang profil buruh perempuan 

pengrajinkasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.  

Menurut Salyo (1984: 370)  buruh adalah mereka yang bekerja dalam 

hubungan kerja, yaitu dengan perintah orang lain dengan menerima upah. 

Menurut Suryaningrat (1984: 362-363) pada umumnya di dunia terdapat 

gejala bahwa wanita terkonsentrasi pada upah yang terendah dan status 

jabatan yang rendah pula. Khususnya di indonesia secara kuantitatif wanita 

merupakan sumber tenaga kerja yang besar. Dalam pekerjaan yang berupah, 

partisiipasi wanita masih rendah tingkatnya sedangkan sebagian besar pekerja 

wanita dalam kondisi kerja yang perlu ditingkatkan. Khususnya di bidang 
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produksi barang konsumsi, terdapat adanya kecenderungan untuk 

memprioritaskan pemberian kesempatan kepada wanita karena sifat 

ketelitiannya dan keluwesannya. Desakan kebutuhan hidup telah banyak 

mempengaruhi wanita yang mempunyai tanggungan dalam menentukan sikap 

mengisi kesempatan kerja, sehingga dalam menerima pekerjaan, sasaran 

mencari nafkah sering tidak memandang segi-segi negatif bagi dirinya.  

Menurut Suriaatmadja (1984: 387) tenaga kerja wanita mempunyai 

peran ganda yaitu sebagai:  

1. Sebagai buruh (di sektor produksi) ia dituntut untauk mempunyai 

keterampilan yang cukup untuk dapat memajukan perusahaan.  

2. Di rumah ia seorang pengelola, seorang istri yang dituntut untk 

terus bijaksana, sebagai ibu dari anak-anaknya, pula sebagai 

pendidik.  

3. Sebagai anggota masyarakat ia harus pandai membawa diri dalam 

pergaulan dengan orang-orang disekitarnya. Adakalanya harus pula 

dapat menyesuaikan diri dengan status suaminya.  

Menurut Abdulah (2003: 171) keberadaan wanita pekerja pabrik 

semakin penting, terutama sumbangan ekonomi mereka bagi keluarga. 

Bekerja di pabrik dengan upah yang relatif rendah menjadi tumpuan 

keluraga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi buruh wanita 

yang masih gadis, bekerja di pabrik dapat membantu orang tuanya 

mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan bagi yang sudah berkeluarga 

dapat membantu suami. Meskipun sumbagan ekonomi mereka cukup 
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penting, namun tetap kurang mendapat pengakuan yang sama dengan laki-

laki, mereka dianggap hanya sekedar membantu atau hanya dianggap 

sebagai penghasilan tambahan saja bagi keluarga. 

Menurut Abdulah (2003: 83) peran penting wanita dalam sektor 

ekonomi dan pengelolaan rumah tangga belum tentu menunjukan 

tingginya status dan kekuasaan wanita. Wanita memiliki beban ganda 

karena mereka harus mencari nafkah untuk keluarga dan juga dituntut 

untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan domestik sehingga mereka 

harus mmbagi waktu dan sumberdaya untuk memenuhi kedua kewajiban 

tersebut secara bersamaan.  

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai di dusun Wanalaya 

mayoritas adalah ibu rumah tangga, mereka mempunyai peran di dalam 

rumah tangga dan peran di lingkungan industri sebagai buruh pengrajin 

kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Buruh perempuan memilih bekerja 

sebagai buruh pengrajin kasur lantai dilandasi dengan faktor yang 

membuat buruh perempuan memilih bekerja di industri kasur lantai. Buruh 

perempuan dalam pekerjaannya sebagai pengrajin kasur lantai juga 

menemui kendala-kenda yang dihadapi. 

Konsep peran gender yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsep gender menurut Handayani dan Sugiarti (2008:5) Konsep gender 

adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang 
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dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa 

anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. 

Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan 

(dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan itu 

tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau 

kodrat, tetapi dibedakan dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan 

peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan 

pembangunan, Handayani dan Sugiarti (2008:5).  

Manifestasi ketidakadilan gender tersosialisasi kepada kaum laki-

laki dan perempuan secara mantap, yang mengakibatkan ketidakadilan 

tersebut merupakan kebiasaan dan akhirnya bahwa peran gender itu 

seolah-olah merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara 

umum. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan atau kerancuan makna 

gender, dimana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya 

konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan 

tuhan. Misalnya pekerjaan domestik seperti merawat anak, merawat 

rumah, sangat melekat dengan tugas perempuan, yang akhirnya dianggap 

kodrat. Padahal sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah konstruksi 

sosial yang terbentuk, sehingga dapat dipertukarkan atau dapat dilakukan 

baik laki-laki maupun perempuan, Handayani dan Sugiarti (2008:11).  

Perempuan yang bekerja merupakan salah satu bentuk mobilitas 

soasial perempuan. Secara tradisional perempuan mengalami mobilitas 
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melalui perkawinan. Peran perempuan setelah perkawinan adalah 

melahirkan, dimana peran ini dinamakan peran reproduktif dan tidak bisa 

digantikan oleh laki-laki karena sifatnya kodrati, dan tidak bisa dihindari. 

Disamping melahirkan perempuan secara tradisional perempuan harus 

melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, 

membersihkan rumah, menjaga rumah, megasuh anak, dan 

mempersiapkan keperluan keluarga sehari-hari. Secara turun temurun 

pekerjaan ini identik dengan kaum perempuan, sehingga sampai kapan pun 

urusan rumah adalah urusan perempuan, Handayani dan Sugiarti 

(2008:12).  

Urusan anak adalah urusan laki-laki dan perempuan, urusan suami 

istri. Demikian halnya dengan pekerjaan rumah yang lain. Apabila kondisi 

di rumah seperti ini maka dimungkinkan perempuan dapat bekerja atau 

memenuhi peran perempuan sebagai peran produktif, yaitu kegiatan yag 

menghasilkan produksi barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri atau 

dijual. Perempuan dan laki-laki melakukan kegiatan produktif, akan tetapi 

pada umumnya fungsi tanggung jawab masing-masing berbeda sesuai 

degan pembagian kerja geder yang berlaku. Kegiatan produktif yang 

dilakuka perempuan seringkali kurang diakui dibanding yang dilakukan 

laki-laki, Handayani dan Sugiarti (2008:13). 

Peran domestik adalah peran-peran dalam hubungannya dengan 

kerumahtanggan, keluarga dan tugas-tugas rutin di rumah setiap hari. 

Peran domestik sering diidentikan dengan tugas dan tanggug jawab 
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perempuan. Peran publik berkaitan dengan dunia di luar rumah, baik 

dalam pekerjaan formal, kemasyarakatan, dan sosial ekonomi banyak 

diidentikan dengan kaum laki-laki, dan menjadikan perempuan kurang 

berperan dalam sektor publik, Handayani dan Sugiarti (2008:37). 

Konsep peran gender di atas menjelasan bahwa perempuan 

pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya Desa Banjarkerta Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Purbalingga memiliki peran ganda dalam 

kehidupan sehari-hari. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai selain 

menjadi ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan domestik, juga 

memiliki peran di ranah publik ikut berperan dalam mencari nafkah yaitu 

sebagai buruh perempuan pengrajin kasur lantai. Peran-peran domestik 

seperti memasak, mencuci, mengurus rumah, merawat anak dikerjakan 

oleh buruh perempuan pengrajin kasur lantai sebagai sebuah kewajiaban 

yang dikostruksikan oleh masyarakat, di sisi lain buruh perempuan 

pengrajin kasur lanntai juga bekerja di ranah publik, sehingga buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai mengalami beban ganda atau beban 

kerja yang lebih berat.  
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C. Kerangka Berfikir  
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Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

memiliki beberapa industri, baik industri besar, industri menengah, maupun 

industri kecil. Industri yang terdapat di Kabupaten Purbalingga diantaranya 

yaitu : industri rambut palsu, indutri bulu mata palsu, industri kayu lapis, 

industri knalpot, industri kasur lantai.  

Industri kasur lantai merupakan salah satu industri yang terdapat di 

Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. 

Buruh yang bekerja di industri kasur lantai adalah laki-laki dan perempuan, 

namun buruh perembuan lebih banyak dibandingkan dengan buruh laki-laki. 

Buruh laki-laki bekerja pada bagian pengepakan kasur lantai yang sudah 

jadi, bokar muat kasur, dan pemasaran kasur atau sebagai sales kasur lantai, 

sedangkan khusus buruh perempuan bekerja pada bagian produksi saja yaitu 

pembuatan kasur lantai.  

Industri kasur mayoritas buruhnya adalah perempuan. Buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai masing-memiliki profil kehidupan yang 

berbeda yang dapat di lihat dari usia buruh, tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan dan jam kerja. Buruh perepuan pengrajin kasur lantai juga  

melakukan pekerjaannya di industri kasur lantai. Buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengrajin 

kasur lantai tentunya menemui kendala-kendala yang dihadapi dalam 

menjalankan aktifitasnya sehari-hari baik di lingkungan industri kasur 

lantai, keluarga maupun masyrarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

alasan data-data akan dianalisis dengan kata-kata bukan dengan angka-

angka. Penulis membawa panduan wawancara yang berisi seperangkat 

daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan fleksibel yang disesuaikan 

dengan rumusan masalah mengenai profil buruh perempaun pengrajin 

kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerja, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pekerjaan yang dilakuakan buruh 

perempauan pengrajin kasur lantai, dan kendala yang di hadapi buruh 

perempauan pengrajin kasur lantai  untuk mengikuti alur jawaban dari 

informan.  

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan, mendeskripsikan, 

menyelidiki dan memahami secara menyeluruh tentang profil buruh 

perempaun pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerja 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pekerjaan yang 

dilakuakan buruh perempuan pengrajin kasur lantai, dan kendala yang di 

hadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian 

dilakukan. Penelitian dilakukan di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Peneliti memilih 

lokasi ini karena terdapat industri kasur lantai dan mayoritas buruhnya 

adalah perempuan. Mayoritas masyarakat dusun wanalaya juga  bekerja 

sebagai pengrajin kasur lantai terutama ibu-ibu rumah tangga.  

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai dalam membuat kasur 

lantai ada yang di tempat pembuatan yang sudah disediakan pemilik 

industri dan ada juga yang membuat kasur lantai di rumah masing-

masing.    

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada profil buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pekerjaan yang dilakukan buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai, dan kendala yang di hadapi buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai  di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Fokus penelitian ini 

mempermudah penulis dalam menggali data di lapangan agar hasil data 

yang diperoleh lebih terpusat dan terarah sesuai dengan rumusan 

permasalahan. 
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D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini berupa 

kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen profil Desa 

Banjarkerta tahun 2012 yang diperoleh dari Desa Banjarkerta. Kemudian 

penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder.  

a. Sumber Data  Primer 

Sumber data primer ini penulis dapatkan dari data yang 

diperoleh secara langsung melaluiwawancara dan pengamatan. 

Wawancara dan pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan rumusan permasalahan, mengenai profil buruh 

perempuan penrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 

pekerjaan yang dilakuakan buruh perempauan pengrajin kasur lantai, 

dan kendala yang di hadapi buruh perempauan pengrajin kasur lantai  

di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Purbalingga.  

Hasil dari data primer berupa teks hasil wawancara yang 

diperoleh melalui wawancara dengan informan atau subjek penelitian 

yang dijadikan sampel penelitian.  

1) Subjek penelitian  

Subyek penelitian ini adalah buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pertimbangan dan 
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penentuan subjek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dalam penelitian dan sesuai dengan rumusan 

permasalahan. Berikut daftar subjek dalam penelitian ini : 

  Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian 

 

  (Sumber : pengolahan data primer juni  2013) 

Menentukan sebagian buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga untuk menjadi subjek dan 

informan guna menunjang data dilakukan dengan cara mendatangi 

langsung tempat pembuatan kasur lantai kemudian melakukan 

wawancara dengan buruh perempuan pengrajin kasur lantai.  

Berdasarkan tabel subjek penelitian di atas pertimbangan 

untuk menentukan Ibu Turilah (48 th) sebagai subjek penelitian 

karena Ibu Turilah merupakan buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai, Ibu Turilah merupakan warga asli dusun wanalaya, Ibu 

Turilah juga membuat kasur latai di gudang sebagai tempat 

No. Nama 
Jenis 
Kelamin 

Usia Keterangan 

1. Turilah P 48 Buruh Perempuan pengrajin kasur 
lantai  

2. Artini  P 57 Buruh Perempuan pengrajin kasur 
lantai 

3. Siwas P 35 Buruh Perempuan pengrajin kasur 
lantai 

4. Sifa  P 26 Buruh Perempuan pengrajin kasur 
lantai 
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pembuatan kasur lantai yang sudah di siapkan oleh pemilik industri 

kasur lantai di Dusun Wanalaya. Ibu Turilah merupakan Ibu rumah 

tangga yang memiliki 3 orang anak, anak pertama sedang kuliah, 

anak yang ke dua baru lulus sma dan anak yang ketiga masih SD, 

suaminya bekerja sebagai sales kasur lantai di Kalimantan.  

Ibu Artini (57th) dijadikan sebagai subjek penelitian karena 

Ibu Artini merupakan buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang 

sudah memiliki cucu, Ibu Artini juga merupakan warga asli Dusun 

Wanalaya dan Ibu Artini membuat kasur lantai di rumahnya 

sendiri.  

Ibu Siwas (35th) dijadikan sebagai subbjek penelitian 

karena Ibu Siwas merupakan Putri dari Ibu Artini. Ibu Siwas 

merupakan warga asli Dusun Wanalaya, Ibu Siwas memiliki anak 

yang masih kecil dan baru sekolah di TK. Ibu Siwas juga buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai yang membuat kasur di 

rumahnya sendiri.  

Ibu Sifa (26th) dijadikan sebagai subjek penelitian karena 

Ibu Sifa adalah buruh perempauan yang berasal dari luar Dusun 

Wanalaya yaitu berasal dari Desa Kalibeber. Ibu Sifa merupakan 

Ibu muda yang mempunyai anak yang masih balita, usia anaknya 

baru 2 tahun, Ibu Sifa juga membuat kasur lantai di rumahnya 

sendiri yaitu di Desa Kalibeber. Jumlah subjek penelitian di atas 
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yang diperlukan penulis dirasa sudah cukup untuk menjawab 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini.  

2) Informan  

Penulis melakukan wawancara kepada informan untuk 

mendapatkan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan 

oleh penulis. Informan ini dipilih dari beberapa orang yang benar-

benar dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti serta bisa 

memberikan informasi yang lebih detail tentang profil buruh 

perempuan penrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

pekerjaan yang dilakuakan buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai, dan kendala yang di hadapi buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai  di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

Informan yang dapat memberikan informasi tentang objek 

kajian yang diteliti oleh peneliti sebagai berikut: 

a) Pemilik industri kasur lantai  

b) Buruh perempuan pengrajin kasur lantai  

c) Suami dari buruh perempuan pengrajin kasur lantai  

Pertimbangan untuk menentukan dan pengambilan subjek 

penelitian sudah dilakukan selanjutnya adalah penentuan informan 

dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini diantaranya:   
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Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama 
Jenis 
Kelamin 

Usia Keterangan 

1. H. Ramin 
Supriyadi  

L 42 Pemilik Industri Kasur Lantai  

2. Sumirah  P  32 Buruh perempuan pengrajin 
kasur lantai  

3. Iwan  L 27 Suami dari buruh perempaun 
pengrajin kasur lantai  

(Sumber : Pengolahan Data Primer Juni  2013) 

Berdasarkan daftar informan di atas pertimbangan dan 

penentuan informan penelitian  atas dasar bahwa keempat informan 

tersebut dianggap mengetahui informasi lebih detail tentang profil 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 

pekerjaan yang dilakuakan buruh perempuan pengrajin kasur lantai, 

dan kendala yang di hadapi buruh perempauan pengrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.  

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak H. Ramin 

Supriyadi (42th). Bapak H. Ramin Supriyadi dijadikan sebagai 

informan atas pertimbangan Bapak H. Ramin Supriyadi adalah 

pemilik industri kasur lantai dan mengetahui tentang industri kasur 

lantai dan buruh yang bekerja di industri kasur lantai , terutama 

buruh perempuan sehingga tepat dijadikan sebagai informan. 

Kemudian hari berikutnya penulis mewawancari Ibu Sumirah 

(32th) yang bekerja sebagai buruh perempuan pengrajin kasur 
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lantai sebagai informan. Ibu Sumirah dijadikan sebagai informan 

atas pertimbangan Ibu Sumirah adalah buruh pengrajin kasur lantai 

yang bekerja di gudang sebagai tempat pembuatan kasur lantai 

yang sudah disiapkan oleh pemilik industri kasur lantai di Dusun 

Wanalaya dianggap memberikan informasi apa saja kegiatan yang 

dilakukan oleh buruh perempuan pengrajin kasur lantai di tempat 

kerja. 

Penulis melakukan wawancara kepada suami dari buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai Bapak Iwan (27th). Bapak Iwan 

(27th) dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini atas dasar 

Bapak Iwan adalah suami dari buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai yaitu Ibu Sifa (26th), sehingga bisa memberikan informasi 

bagaimana kegiatan yang dilakukan buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai di rumah terkait dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Penulis merasa jumlah informan yang dibutuhkan 

sudah cukup untuk memberikan informasi atau menjawab 

pertanyaan yang terkait dengan rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

1. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber tertulis, foto, 

arsip atau dokumen. Sumber data tertulis yang di dapatkan penulis 

untuk data tambahan adalah Buku Profil Desa  tahun 2012. Sumber 

pustaka tertulis lainnya yang digunakan untuk melengkapi sumber data 
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informasi meliputi kajian-kajian tentang buruh industri, seperti laporan 

ilmiah, skripsi, tesis, buku-buku yang sesuai dengan topik.  

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memanfaatkan data-data yang telah ada di lokasi penelitian dan 

data yang tercatat di instansi terkait yang dapat digunakan untuk 

membantu menganalisis penelitian.  

Dokumen foto digunakan sebagai sumber data tambahan. 

Penggunaan foto sebagai pelengkap dari data-data yang diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan sumber tertulis 

lainnya. Foto digunakan untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di lapangan terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini 

penulis menggunakan foto yang dihasilkan sendiri yaitu pada saat 

proses observasi dan kegiatan penelitian atau saat wawancara 

berlangsung dan menyangkut profil buruh perempuan pengrajin 

kasurlantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi atau 

pengamatan, wawancara atau interview dan dokumentasi. Sebelum 

melakukan penelitian penulis melakukan observasi di lapangan untuk 

mengamati hal-hal yang terjadi di lapnagan yang sesuai dengan rumusan 

permasalahan. Penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Mei sampai 

dengan 13 Juni 2013. 
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1. Metode Observasi  

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi langsung, dimana penulis mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap buruh peremmpuan pengrajin kasur lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 

Purbalingga.  

Penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti, akan tetapi untuk 

mempermudah pengamatan dan ingatan, maka penulis menggunakan 

(1) catatan-catatan (check list) digunakan untuk menulis hal-hal yang 

menurut peneliti menarik dan sesuai dengan penelitian (2) alat-alat 

elektronik seperti tape recorder dan kamera dipakai dalam melakukan 

penelitian untuk merekam hasil wawancara agar efektif dan dan tidak 

menghilangkan bagian yang penting (3) pengamatan (4) menambah 

persepsi tentang profil buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Purbalingga.  

Fokus obserfasi tidak lepas dari beberapa pokok permasalahan 

yang dibahas yaitu mengenai  profil buruh perempuan penrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Purbalingga, pekerjaan yang dilakuakan buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai, dan kendala yang dihadapi buruh perempuan 
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pengrajin kasur lantai  di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.  

Observasi dilakukan sebelum melaksanakan penelitian, penulis 

melakukan observasi atau pengamatan terkait dengan profil buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

Observasi selanjutnya dilakukan dengan mengamati pekerjaan apa saja 

yang dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di industri 

kasur lantai Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, kemudian kendala yang 

dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai di industri kasur 

lantai. Observasi tersebut dirasa cukup menjadi bekal untuk penulis 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam dan detail 

dengan menggunakan tahap selanjutnya yaitu wawancara. 

2. Metode Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan 

wawancara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

pada buruh perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, 

Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

Penulis juga  menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan 

gambaran yang lengkap dan lebih mendalam tentang profil buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 
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pekerjaan yang dilakuakan buruh perempuan pengrajin kasur lantai, 

dan kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai  di 

Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Purbalingga.  

Wawancara ini dilakukan dengan bantuan pedoman 

wawancara. Terkait dengan penelitian ini, perangkat yang digunakan 

dalam wawancara adalah alat pengumpul data yang berupa pertanyaan 

dan ditujukan kepada: Ibu Turilah (48th), Ibu Artini (57th), Ibu Siwas 

(35th), dan Ibu Sifa (26th) sebagai buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai, kemudia Bapak H. Ramin Supriyadi (42th) sebagai pemilik 

industri kasur lantai, Ibu Sumirah (32th) sebagai buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai, dan Bapak Iwan (27th) sebagai suami dari 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai.  

Wawancara dengan Bapak H. Ramin Supriyadi (42th) sebagai 

pemilik industri kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dilakukan pada hari 

kamis tanggal 30 Mei 2013, pukul 08.00 pagi. Penulis memilih 

wawancara pada pukul 08.00 WIB dengan alasan Bapak H. Ramin 

Supriyadi masih berada di rumah karena biasaya beliau jika tidak ada 

keperluan Bapak H. Ramin Supriyadi selalu berada di rumah atau di 

gudang tempat pembutan kasur lantaai, namun pada hari kamis tanggal 

30 Mei 2013, pukul 08.00 pagi Bapak H. Ramin Supriyadi sedang 

menghadiri undangan di SMA NEGERI 1 BOBOTSARI sehingga 
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peneliti menunggu sampai Bapak H. Ramin Supriyadi pulang. Pada 

pukul 11.00 WIB Bapak H. Ramin Supriyadi pulang sehingga 

akhirnya wawancara dengan Bapak H. Ramin Supriyadi dilakukan 

pada pukul 11.00 WIB di gudang tepat pembuatan kasur lantai, karena 

kebetulan penulis bertemu Bapak H. Ramin Supriyadi di gudang 

tempat pembuatan kasur lantai.  

Wawancara dengan Ibu Turilah (48th) selaku buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai dilakukan pada hari kamis tanggal 30 Mei 203 

pada pukul 09.00 WIB. Alasan pemilihan waktu wawancara pada 

pukul 09.00 WIB karena Ibu Turilah sebagai buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai sudah berada di tempat kerjanya yaitu di industri 

kasur lantai dan mendekati waktu istirahat sehingga bisa wawancara 

tidak mengganggu pekerjaan Ibu Turilah.  

Wawancara pada hari senin tanggal 3 Juni 2013 pukul 09. 00 

WIB dilakukan penulis dirumah Ibu Artini (57th) sebagai buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai yang sudah mempunyai cucu dan 

membuat kasur lantai di rumahnya sendiri. Penulis memilih 

wawancara pada pukul 09.00 WIB kerena Ibu Artini sedang berada di 

rumah dan  tidak mengganggu pekerjaan rumah Ibu Artini.  

Wawancara dengan Ibu Siwas (35th) sebagai buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai yang sudah menikah, mempunyai anak yang 

masih sekolah di TK dan membuat kasur lantai dirumah dilakukan 

pada hari senin tanggal 3 Juni 2013 pukul 11.30 WIB. Peneliti memilih 
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wawancara pada pukul11.30 WIB, Ibu Siwas sudah berada di rumah 

karena pada pagi hari Ibu Siwas mengantar anaknya sekolah di TK.  

Wawancara dengan Ibu Sumirah (32th) sebaga buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai yang membuat kasur lantai di 

gudang tempat pembuatan kasur lantai dilakaukan pada hari kamis 6 

Juni 2013 pada pukul 14.00 WIB. Pememilihan wawancara pada pukul 

14.00 WIB karena Ibu Sumirah masih berada di tempat kerja.  

Pada hari senin 10 Juni 2013 pukul 14. 00 WIB, wawancara 

dengan Ibu Sifa (26th) sebagai buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

yang sudah menikah, memiliki anak balita, membuat kasur lantai di 

rumahnya sendiri dan tinggal di luar dusun Wanalaya. Pemilihan 

waktu wawancara pada pukul 14. 00 WIB karena Ibu Sifa sedang 

berada di rumah dan sedang tidak melakukan pekerjaan rumah.  

Wawancara dengan Bapak Iwan (27th) sebagai suami dari 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai dilakukan pada hari 10 Juni 

2013 pukul 15.00 WIB pukul 16.00 WIB. Pemilihan waktu wawancara 

pada pukul 16.00 WIB, karena pagi sampai sore hari Bapak Iwan sibuk 

bekerja sebagai pedagang sehingga memiliki cukup waktu guna 

memperoleh informasi dari Bapak Iwan terkait penelitian ini.  

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini juga penulis lakukan, 

penulis mengambil dokumen yang berhubungan dengan profil atau 

gambaran umum desa Banjarkerta, foto-foto kegiatan yang dilakukan 
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buruh perempuan pengrajin kasurlantai di indusri kasur lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 

Purbalingga  dan juga pada saat penulis melakukan wawancara 

sehingga data tersebut dapat digunakan untuk mendukung kelengkapan 

data yang ada pada penulis.  

Dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini seperti 

foto-foto misalnya pada saat kegiatan buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai sedang membuat kasur lantai baik di rumah sendiri 

maupun di gudang tempat pembuatan kasur lantai, kemudian foto 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai saat sedang mengikuti 

pengajian yasinan dan juga arsip berupa buku  Profil Desa  tahun 2012. 

Pengambilan dokumentasi dilaksanakan ketika masih dalam  observasi 

penelitian hingga pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pengambilan 

dokumentasi dilakukan diantara tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 

tanggal 13 Juni 2013.  

F. Metode Validitas Data 

Pelaksanaan uji keabsahan dalam penelitian kualitatif ini meliputi : 

1. Triangulasi Data 

a. Membandingkan data hasil pengamatan penulis dengan data 

hasil wawancara.  

Penulis membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara  perempuan pengrajin kasur lantaipemilik industri 

kasur lantai, buruh perempuan pengrajin kasur lantai, dan suami 
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dari buruh perempuan pengrajin kasur lantai. Hasil wawancara 

pada hari kamis 30 Mei 2013 pukul 11.00 WIB yang penulis 

peroleh dari Bapak H. Ramin Supriyadi (42th) sebagai pemilik 

industri kasur lantai  mengenai peraturan di industri kasur lantai.  

Industri kasur lantai tidak memiliki peraturan khusus 

yang mengatur buruh pengrajin kasur lantai, jika yang mau 

bekerja ya dipersilahkan bekerja jika tidak mau ya tidak apa apa. 

Tidak ada libur dalam pekerjaan pembuatan kasur lantai. Buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai bebas bekerja pada hari apa 

saja.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis 

bandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan dengan cara 

bertanya kepada salah satu buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai Ibu Turilah (48th) beliau membenarkan bahwa Industri 

kasur lantai tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur 

buruh pengrajin kasur lantai, jika yang mau bekerja ya 

dipersilahkan bekerja jika tidak mau ya tidak apa apa. Tidak ada 

libur dalam pekerjaan pembuatan kasur lantai. Buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai bebas bekerja pada hari apa saja. Hasil 

perbandingan menunjukan bahwa hasil dari wawancara sesuai 

dengan apa yang terjadi di lapangan. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan pemilik industri di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dengan penulis. 
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Triangulasi data yang poin ke dua hasilnya sebagian besar sesuai 

dengan kondisi yang terjadi di lapangan.  

Pada hari kamis 30 Mei 2013 pukul 11.00 WIB penulis 

bertanya Bapak H. Ramin Supriyadi (42th) sebagai pemilik 

industri kasur lantai  apakah ada peraturan khusus yang mengatur 

buruh perampuan pengrajin kasur lantai, kemudian beliau 

bercerita dalam membuat kasur lantai tidak ada peraturan khusus 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai bebas mau bekerja pada 

hari apa saja, tidak ada libur jika buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai mau membuat kasur ya dipersilahkan membuat kasur, 

jika tidak mau membuat kasur ya tidak apa-apa. 

Pada  hari minggu tanggal 2 Juni 2013 pukul 16.00 WIB 

penulis melakukan wawancara secara pribadi di rumah Bapak H. 

Ramin Supriyadi  penulis mengulang pertanyaan kepada salah 

satu buruh perempuan pengrajin kasur lantai, kemudian beliau 

menjawab Industri kasur lantai tidak memiliki aturan khusus yang 

mengatur buruh pengrajin kasur lantai, jika yang mau bekerja ya 

dipersilahkan bekerja jika tidak mau ya tidak apa apa pernyataan  

Bapak H. Ramin Supriyadi diperkuat juga dari hasil wawancara 

dengan  Ibu Sumirah (32th) beliau bercerita dalam bekerja 

membuat kasur lantai tidak ada peraturan khusus, semua buruh 

bebas bekerja pada hari apa saja. Hasil perbandingan menunjukan 

bahwa apa yang dikatakan Bapak H. Ramin Supriyadi di depan 
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umum sama dengan hasil wawancara secara pribadi dengan 

Bapak H. Ramin Supriyadi pada Pada  hari minggu tanggal 2 Juni 

2013 pukul 16.00 WIB.  

c. Membandingkan data yang diperoleh dari Bapak H. Ramin 

Supriyadi selaku pemilik industri kasur lantai dengan 

dokumentasi pekerjaan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai. Triangulasi data yang poin ketiga hasilnya 

merupakan hasil pembanding  dari pemilik industri kasur lantai  

mengenai pekerjaan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai dengan buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian 

ini.  

Pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di industri kasur lantai menurut Bapak H. Ramin Supriyadi  

adalah membuat kasur latai. Buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai membuat kasur lantai dengan cara memasukan kapuk 

kealam kain kasur lantai, setelah kain terisi kapuk semua 

kemudian bagiar pinggir kasur yang tadinya untuk memasukan 

kapuk dijahit. Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Ramin 

Supriyadi kemudian penulis bandingkan dengan dokumentasi 

pekerjaan buruh perempuan pengrajin kasur lantai berupa foto-

foto yang dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 



 

 

 

40 

industri kasur lantai. Hasil perbandingan menunjukan 

memangbenar apa yang dikatakan Bapak H. Ramin Supriyadi.  

2. Mengadakan member check 

Penulis melakukan pengecekan data wawancara dengan 

pemilik industri kasur lantai dan buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai mengulangi pertanyaan dan mengulangi jawaban dari pemilik 

industri kasur lantai dan buruh perempuan pengrajin kasur lantai. 

Pertanyaan tersebut mengenai peraturan yang mengatur buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai dan pekerjaan buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai yang diwakili oleh H. 

Ramin Supriyadi dan Ibu Turilah hasilnya adalah tidak ada peraturan 

khusus yang mengatur buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai dan pekerjaan yang dikaukan buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai adalah membuat kasur 

lantai dengan cara memasukan kapuk kedalam lubang kain kasur 

lantai, setelah selesai kemudian kasur dijahit agar kapuk tidak keluar. 

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai juga mengobrol dan 

bercanda sambil membuat kasur lantai.  

G. Metode Analisis Data 

Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan tentang profil buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai  di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pekerjaan yang 

dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai 
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dan kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan 

yang bermakna, kemudian dianalisis. Proses analisis komponen utama 

yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data adalah : 

1. Pengumpulan data   

Penulis mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pengumpulan data 

penulis lakukan mulai dari tanggal 27 Mei 2013 sampai 13 Juni 2013. 

Pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara mulai 

pemilik industri kasur lantai, buruh perempuan pengrajin kasur lantai dan 

suami dari buruh perempuan pengrajin kasur lantai. Kelengkapan data 

penelitian juga penulis peroleh dari dokumen-dokumen dan foto-foto 

penelitian kegiatan yang dilakukan burh perempuan pengrajin kasur 

lantai.  

2. Reduksi data  

Reduksi data penulis gunakan untuk menganalisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi tentang data profil buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai  di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pekerjaan yang 

dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di industri kasur 

lantai dan kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di industri kasur lantai dengan cara sedemikian rupa hingga 
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kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Reduksi penulis lakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara 

dan data berupa dokumentasi juga yang terkait dengan data profil 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai  di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 

pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai dan kendala yang dihadapi buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai.  

Reduksi sangat perlu dilakukan untuk menggolongkan data 

yang diperoleh berdasarkan konsep yang sudah dibuat sebelumnya. 

Hasil wawancara baik dari subjek penelitian dan informan penelitian , 

penulis pilah-pilah sedemikian rupa, penulis kelompokan berdasarkan 

konsepawal penulisan skripsi. Penulis melakukan pengelompokkan 

data maka baru dianalisis data lapangan mana yang penting dan dapat 

mendukung penelitian tentang profil buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pekerjaan yang dilakukan 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai dan 

kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai, sedangkan untuk data yang kurang mendukung 

penulis membuangnya dengan tujuan agar tidak mengganggu proses 

pembuatan tulisan akhir. Hasil data yang penulis pilah-pilah kemudian 

dikelompokan berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan wawancara 
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dengan Ibu Siwas menjawab rumusan masalah pertama tentang profil 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai  di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

Wawancara denga Ibu Turilah menjawab rumusan masalah yang 

kedua yaitu pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai di industri kasur lantai. Kemudian wawancara dengan Ibu 

Artini, Ibu Siwasdan Ibu Sifa menjawab rumusan masalah ke tiga 

yaitu tentang dan kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai di industri kasur lantai.  

3. Penyajian data  

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang 

digunakan sebagai bahan laporan. Penyajian data dilaksanakan setelah 

reduksi penulis lakukan. Hasil reduksi data sebelumnya yang telah 

penulis kelompokkan kedalam dua kategori atau poin, kemudian 

disajikan dan diolah serta dianalisis dengan konsep.  Salah satu data 

yang disajikan terkait dengan profil buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, pekerjaan yang dilakukan 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai dan 

kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai. 
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4. Verifikasi/menarik kesimpulan  

Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian data selesai, dan 

ditarik kesimpulanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah 

dianalisis dengan teori. Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya 

diketahui, memungkinkan kembali penulis menyajikan data yang lebih 

baik. Hasil dari verifikasi tersebut dapat digunakan oleh penulis 

sebagai data penyajian akhir, karena telah lelaui proses analisis untuk 

yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap 

pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. Maka 

akan diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan yang baik.  

Bagan Alur dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.Tahapan proses analisis data dalam penelitian kualitatif 

(Sumber :Miles, 1992:19) 

Ke empat komponen tersebut diatas saling interaktif , artinya saling 

mempengaruhi dan terkait. Langkah pertama dilakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan observasi, wawancara, mengumpulkan 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data Reduksi Data 

Penarikan 

simpulan / 

verifikasi data 
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dokumen-dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat 

merepresentasikan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Tahap ini 

disebut dengan pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang 

dikumpulkan sangat banyak, maka setelah itu dilakukan tahap reduksi 

data untuk memilah-milah data yang benar-benar dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Data tersebut yang kemudian ditampilkan dalam 

pembahasan karena dianggap penting dan relevan dengan permasalahan 

penelitian, setelah tahap reduksi selesai dilakukan penyajian data secara 

rapi dan tersusun sistematis ketika ketiga hal tersebut sudah benar-benar 

terlaksana dengan baik, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Banjarkerta  

Desa Banjarkerta merupakan salah satu Desa di Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten purbalingga. Berdasarkan profil  Desa 

Banjarkerta yang penulis peroleh dari buku Profil Desa dan Kelurahan 

tahun 2012, jumlah penduduk Desa Banjarkerta adalah 3.589 orang, yaitu 

1.791 penduduk laki-laki dan 1.798 penduduk perempuan. Mata 

pencaharian penduduk Desa Banjarkerta mayoritas adalah sebagai petani 

yaitu sebanyak 411 orang, selain sebagai petani ada juga yang bekerja 

sebagai pengrajin industri rumah tangga yaitu sebanyak 406 orang.  

Tabel 3. Data Mata Pencaharian pokok penduduk Desa 

Banjarkerta  

NO Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 
 

1. Petani  353 orang  58 orang  

      2. Buruh tani  86 orang  26 orang  

      3. Pegawai negeri sipil  10 orang  8 orang 

4. Pengrajin industri rumah tangga  250 orang  156 orang  

5. Peternak  2 orang  

6. Montir 1 orang   

7. Bidan sawasta   1 orang  

8. Pembantu rumah tangga   9 orang  

9.  TNI  1 orang   
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10.  POLRI  4 orang   

11.  Pensiunan PNS/TNI/POLRI 14 orang  2 orang  

(Sumber : Buku Profil Desa dan Kelurahan tahun 2012) 

Desa Banjarkerta memiliki industri yang menjadi mata pencaharian 

sebagian besar masyarakatnya, yaitu industri kasur lantai. Industri kasur 

lantai terletak di Dusun Wanalaya Desa Banjarkerta. Masyarakat Dusun 

Wanalaya Mayoritas bekerja sebagai buruh pengrajin kasur lantai baik 

laki-laki maupun perempuan, hampir di setiap rumah masyarakat Dusun 

Wanalaya terdapat tumpukan kapas dan kasur. Masyarakat di Dusun 

Wanalaya sehari-hari bekerja membuat kasur lantai, selain sebagai petani. 

Mayoritas yang membuat kasur lantai adalah ibu-ibu atau perempuan, 

sedangkan laki-laki bekerja sebagai sales kasur lantai di Sumatra, 

Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.  

Masyarakat Dusun Wanalaya sebagian besar menggantungkan 

hidupnya dari kasur lantai, dari kasur lantai masyarakat Dusun Wanalaya 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak, dari 

kasur lantai ini pula lah kesejahteraan masyarakat Dusun Wanalaya 

meningkat ini terlihat dari banyaknya rumah yang sudah permanen dan 

hampir setiap rumah di Dusun Wanalaya memiliki kendaraan bermotor 

sendiri.  

B. Profil Industri Kasur Lantai  Dusun Wanalaya  

Industri kasur lantai adalah salah satu industri padat karya yang 

terdapat di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Industri 
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kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga berdiri pada tahun 2000, didirikan 

oleh Bapak H. Ramin Supriyadi. Pada awalnya usaha kasur lantai adalah 

usaha kecil-kecilan dan coba-coba. 

Gambar 1 .Bapak H. Ramin Supriyadi (42th) pemilik industri kasur 

lantai) 

Sumber : Dokumentasi pribadi 30 Mei 2013) 

 

 “Awal mula sejarah kasur lantai, saya mendapat 

pengalaman melihat di supermarket ada kasur palembang 

terus saya lihat harga bandrol 280 ribu satu lembar, 

makanya kan saya tertarik,  saya juga tukang kasur, begitu 

melihat saya tertarik, saya kepengin produksi kasur itu, 

Terus saya pelajari saya buka, akhirnya pikiran saya tertuju 

pada satu kasur, kasur kaya gini kok harganya mahal 

padahal kan isinya sedikit. Kalo kasur palembang kan 

isinya sedikit gak kaya kasur ranjang kok bisa harganya 

empat kali lipat dibanding kasur ranjang, jadi perlu 

dipelajari untuk menggapai kesuksesan. Akhirnya saya 

produksi sendiri, saya beli kain saya jahit, jadi kasur lantai 

kemudian saya jual.  modal bikin Dengan modal awal Rp 

250 ribu, ia membeli kain dan kapas, dan jadilah empat 

kasur. “Empat kasur itu saya jual kelilingan di daerah 

Baturraden Banyumas, laku semua, dan terkumpul uang Rp 

800 ribu, karena setiap kasur laku Rp 200 ribu, itu tahun 
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2000 awal merintis (H. Ramin Supriyadi, 42th, pemilik 

industri kasur lantai di Dusun Wanalaya, 30 Mei 2013).  

 

Industri kasur lantai sekarang menjadi salah satu mata pencaharian 

masyarakat Dusun Wanalaya. H. Ramin Supriyadi memiliki 20 tenaga 

kerja tetap yang bekerja di sejumlah gudang sekaligus tempat usahanya di 

Dusun Wanalaya dan di luar dusun Wanalaya, yaitu di sekitar wilayah 

Kecamatan Karanganyar, tenaga kerja yang dimiliki H. Ramin Supriyadi 

mencapai 500 orang lebih, tenaga pemasaran di luar Jawa, sekitar 200 

orang. Buruh perempuan bekerja pada bagian pembuatan kasur lantai dan 

buruh laki-laki bekerja pada bagian bongkar muat, pengepakan, dan 

bagian pemasaran atau sales kasur. Tempat pemasaran kasur lantai 

meliputi beberapa pulau besar wilayah indonesia seperti Sumatra, 

Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Papua. 

“Pemasarannya sekarang di luar Jawa di Sumatra, Kalimantan, 

Sulawesi, NTT, dan Papua pokoknya nusantara lah dari sabang 

sanpai merauke, malah jurstru kasur lantai sekarang jualnya di 

palembang juga yang aslinya kasur palembang (H. Ramin 

Supriyadi, 42th, pemilik industri kasur lantai di Dusun Wanalaya, 

30 Mei 2013).   

 

Industri kasur di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga selain membuat kasur lantai industri 

ini juga membuat bantal. Bahan untuk membuat kasur lantai dikirim dari 

Bandung dan Jakarta berupa kain dan daswoll atau isiannya. Setiap kasur 

lantai dijual dengan harga Rp. 70.000  sampai Rp. 150.000. 
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Gambar : 2. Gudang tempat pembuatan kasur lantai.  

 
Sumber: Dokumentasi pribadi 30 Mei 2013 

Buruh yang membuat kasur lantai mayoritas adalah perempuan, 

terutama ibu rumah tangga. Buruh perempuan pengrajin kasur  lantai ada 

yang membuar kasur lantai di gudang tempat pembuatan kasur lantai dan 

ada pula yang membuat kasur lantai di rumahnya sendiri.  

C. Profil buruh perempuan pengrajin kasur lantai  

Peran perempuan dalam kehidupan terus berubah, dulu perempuan 

diangap sebagai konco wingking, sekarang  perempuan sudah bebas 

menentukan sikapnya dan dapat berkarya di ranah publik tak terkecuali 

adalah buruh perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Industri 

kasur lantai membantu penyerapan tenaga kerja, mayoritas tenaga kerja di 

industri kasur lantai adalah perempuan dan bekerja pada bagian 

pembuatan kasur lantai, sehingga disebut dengan buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai, sama seperti pendapat  Suryaningrat (1984 :163) 
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bahwa tumbuhnya sektor industri baik di kota maupun pedesaan membuka 

kesempatan kerja. Khususnya di bidang produksi barang konsumsi, 

terdapat adanya kecenderungan untuk memprioritaskan pemberian 

kesempatan kepada wanita karena sifat ketelitiannya dan keluwesannya. 

Industri kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat Dusun Wanalaya dan sekitarya. Mayoritas 

buruh pembuat kasur lantai adalah perempuan yang bekerja pada bagian 

produksi pembuatan kasur lantai.  

Buruh adalah mereka yang bekerja dalam hubungan kerja, yaitu 

dengan perintah orang lain dengan menerima upah, Salyo (1984: 

370).Buruh perempuan pengrajin kasur lantai bekerja membuat kasur 

lantai di industri kasur lantai milik Bapak H. Ramin Supriyadi, kemudian 

buruh perempuan ini akan mendapatkan upah dari hasil membuat kasur 

lantai.  

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, dibedakan 

menjadi dua yaitu: buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang membuat 

kasur lantai di gudang tempat pembutan kasur lantai yang disediakan oleh 

pemilik industri kasur lantai dan buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

yang membuat kasur lantai di rumahnya sendiri. Buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga, berikut ini 
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adalah profil buruh perempuan pengrajin kasur lantai  di Dusun Wanalaya, 

Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.  

1. Ibu Turilah  

Ibu Turilah seorang buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga yang membuat kasur lantai 

di gudang tempat pembuatan kasur lantai yang sudah disediakan 

oleh pemilik industri kasur lantai. Ibu Turilah bekerja sebagai 

buruh pempuan pengrajin kasur lantai sejak awal industri kasur 

lantai berdiri. Ibu Turilah bertempat tinggal di Wanalaya Rt 04 Rw 

01, pendidikan terakhirnya adalah SD, dan sekarang berusia 48 

tahun. Ibu Turilah tinggal bersama tiga orang anaknya dan ibu dari 

IbuTurilah, sedangkan suaminya di Kalimantan bekerja sebagai 

sales kasur lantai. Anak Ibu Turilah yang pertama sedang kuliah di 

Jogja kemudian anak yang kedua baru lulus SMA sedangkan anak 

yang ke tiga masih SD.  
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Gambar : 3. Ibu Tulirah, buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai.  

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 30 Mei 2013  

 

Ibu Turilah sehari-hari bekerja membuat kasur lantai di 

gudang tepat pembuatan kasur lantai milik Bapak H. Ramin 

Supriyadi. Ibu Turilah membuat kasur lantai dari pagi hingga sore 

hari, biasanya berangkat pada pukul 08.00 WIB dan pulang pada 

puku, 16.00WIB, sebelum berangkat bekerja Ibu Turilah 

mengerjakan pekerjaan rumah dahulu setelah selesai kemudian 

berangkat kerja.  

“setelah bangun tidur ya bersih-bersih kamar, bangun 

tidurnya sebelum subuh kira-kira jam empat, habis bangun 

ya rapi-rapiin kamar, ya nyuci baju, nyuci piring gitu lho 

mas. Terus masak dulu kalo masak uda selesai ya berangkat 

ke gudang” (Turilah (48th) buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai yang membuat kasur lantai di gudang, 30 Mei 

2013).  
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Ibu Turilah dalam satu hari biasanya mampu membuat 8 

sampai dengan 10 kasur, setiap kasur yang dibuat dihargai Rp. 

3.500, sehingga Jika Ibu Turilah dalam satu hari dapat membuat 8 

buah kasur lantai maka Ibu Turilah mendapatkan upah sebesar Rp. 

28.000 dalam satu hari. Ibu Turilah mendapatkan upahnya 

seminggu sekali biasanya dalam satu minggu Ibu Turilah 

mendapatkan upah sekitar Rp.200.000, menurut Ibu Turilah 

penghasilan suaminya sebagai sales kasurlantai tidak mencukupi 

untuk kebutuhan sehari-hari apalagi ketiga anaknya sedang 

sekolah, sehingga Ibu Turilah memutuskan untuk menjadi buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai milik 

Bapak H. Ramin Supriyadi. Upah yang diterima Ibu Turilah untuk 

membantu suami mencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari sama seperti pendapat Abdulah (2003: 230) bahwa 

bekerja menjadi suatu strategi menghadapi tekanan ekonomi dan 

sekaligus mewujudkan rasa bertaggung jawab terhadap 

kelangsugan ekonomi rumah tangganya. Penghasilan yang 

diperoleh wanita, dalam bentuk tunai sangatlah penting karena 

dapat mencukupi kebutuhan dapur sehari-hari.  

Ibu Turilah pulang dari gudang biasanya pukul 16.00 WIB, 

di rumah Ibu Turilah harus mengerjakan pekerjaan rumah lagi 

setelah lelah seharian membuat kasur lantai, namun biasanya 

pekerjaan rumah pada sore hari tidak begitu banyak seperti pada 
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pagi hari. Ibu Turilah hanya memasak untuk makan malam saja, 

karena biasanya anak atau Ibu dari Ibu Turilah membantu 

mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu, dan mencuci 

piring. 

Pada malam harinya biasanya Ibu Turilah nonton TV 

bersama ibu nya dan anaknya sambil instirahat dan berbincang-

bincang, setelah merasa mengantuk kemudian Ibu Turilah tidur 

sekitar pukul 21.00 WIB.  

“Pulang kerja ya  istirahat dulu, mandi, sholat, kalo 

kurang makanan ya bikin makanan lagi. Sebenarnya saya 

cape banget Mas, dimana-mana ketemu pekerjaan Mas,  

Pekerjaan perempuan si ya Mas, kalo belum tidur ya masih 

ada pekerjaan. Tidur e nek misal e ngantuk nggih turu, Jam 

10 minimal jam 10 si nyong mesti turu. Nek urung ngantuk 

ya nonton TV”(Turilah (48th) buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai yang membuat kasur lantai di gudang, 30 Mei 

2013).  

 

Pulang kerja istirahat dahulu, mandi, sholat, kalo makanan 

kurang ya buat makanan lagi. Sebenrnya saya cape sekali 

mas, dimana-mana ketemu pekerjaan Mas, pekerjaan 

perempuan si ya Mas, kalo belum tidur ya masih ada 

pekerjaan. Kalo sudah mengantuk baru tidur, minimal jam 

10 saya sudah tidur, kalau belum mengantuk nonton TV” 

(Turilah (48th) buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

yang membuat kasur lantai di gudang, 30 Mei 2013).  
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Gambar: 4. Kegiatan yasinan ibu-ibu 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi 7 Juni 2013. 

 

Ibu Turilah juga aktif mengikuti kegiatan di lingkungan tempat 

tinggalnya seperti yasinan ibu-ibu dan arisan sesama buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai di industri kasur lantai. Yasinan ibu-ibu 

dilaksanakan pada hari jumat sore, sedangkan arisan di indutri kasur 

lantai pada hari selasa.  

2. Ibu Artini  

Ibu Artini seorang buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

pendidikan terakhirnya adalah SD, sekarang usia Ibu Artini 57 tahun. 

Ibu Artini tinggal di Dusun Wanalaya bersama suami, 2 orang anak 

dan 2 orang cucunya. Anak Ibu Artini yang pertama benama Ibu 

Siwas, anak yang kedua adalah bernama Suyanto sekarang sedang 

berada di Kalimantan bekerja sebagai sales kasur lantai, suami Ibu 

Artini di rumah mengurus sawahnya, dan dua  orang cucunya yaitu 

Amal dan Indri masih sekolah, Amal di SMP dan Indri masih TK. 
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Gambar: 5. Ibu Artini, buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi 3 Juni 2013 

Ibu Artini sehari-hari bekerja membuat kasur lantai di 

rumahnya sendiri bersama anaknya. Sebelum membuat kasur lantai 

Ibu Atini bersama anaknya mengerjakan pekerjaan rumah dahulu. Ibu 

Artini dan anaknya membagi tugas, biasanya Ibu Artini memandikan 

cucunya yang masih TK, kemudian menyapu, sedangkan anaknya 

menyiapkan makanan untuk sarapan pagi. Setelah semuanya selesai 

barulah Ibu Artini membuat kasur lantai, biasanya pada pukul 09.00 

WIB Ibu Artini mulai membuat kasur lantai, menurut Ibu Artini karena 

membuat kasur lantainya di rumah, jadi bisa sedikit santai sehingga 

jamkerjanya tidak tentu, menurut Ibu Artini penghasilanya sehari-hari 

sebagai buruh perempuan pengrajin kasur lantai tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhanhidupnya karena upah yang rendah, sesuai 

pendapat  Suryaningrat (1984: 362-363)  bahwa pada umumnya di 
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dunia terdapat gejala bahwa wanita terkonsentrasi pada upah yang 

terendah dan status jabatan yang rendah pula. 

“la mboten, kadose ngggih kirang nikune kalih 

penghasilanne katah kebutuhane, nggo sangu sekolah ya 

apa, ya dipas-pas aken lah, nek mboten di cukup-cukup 

anken nggih mengkin utang kalih rencange Mas” (Ibu 

Artini (57th) buruh perempuan pengrajin kasur lantai 3 Juni 

2013).  

Tidak, mungkin ya kurang pemasukan dengan penghasilan 

banyak kebutuhannya, untuk uang saku sekolah, dipas-

paskan, kalo tidak di cukup-cukupkan ya nanti hutang sama 

teman Mas” (Ibu Artini (57th) buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai 3 Juni 2013). 

 

Dalam satu hari Ibu Artini hanya mampu membuat empat 

kasur lantai. Setiap kasur lantai yang dibuat Ibu Artini mendapat 

upah Rp. 3.500, sehingga dalam sehari Ibu Artini hanya 

mendapatkan upah sebesar Rp. 14.000.  

Ada beberapa sistem upah yang diberikan pada pekerja luar 

keluarga (buruh). Sistem yang sering kali di jumpai adalah sistim 

upah borongan yang tidak mengenal jangka waktu penyelesaian 

pekerjaan. Pada sistem borongan ini pekerja akan memperoleh 

upah sesuai dengan jumlah produk yang telah selesai dikerjakan, 

karena pada dasarnya memang telah ada standar per unit produksi. 

Abdulah (2003: 229). Ibu Artini membuat kasurnya di rumahnya 

sendiri sehingga pembuatan kasur  lantai dengan sitem borongan, 

dari pihak pemilik industri kasur lantai mengirim 100 kain kasur 

lantai dan kapas untuk dibuat kasur lantai, setelah semuanya selesai 

kemudian kasur yang sudah jadi diambil, biasanya semua selesai 
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dalam waktu satu minggu, tapi kadang lebih dari satu minggu 

kemudian barulah Ibu Artini mendapatkan upahnya yang 

sebelumnya dibagi dengan anaknya karena Ibu Artini 

menyelesaikan borongan kasur lantai bersama anaknya. Pada 

malam harinya biasanya Ibu Artini menonton TV bersama suami, 

dan cucunya, setelah mengantuk kemudian Ibu Artini tidur.  

3. Ibu Siwas  

Ibu Siwas seorang ibu rumahtangga yang memiliki dua 

orang anak yang bernama Amal dan Indri, kedua anaknya masih 

sekolah di SMP dan TK. Ibu Siwas bertempat tinggal di Dusun 

Wanalaya, usinya sekarang 35 tahun, pendidikan terakhir yang 

ditempuh adalah SD. Ibu Siwas tinggal di sebuah rumah bersama 

kedua anaknya kemudian ibu dan ayahnya, suami Ibu Siwas 

bekerja di Kalimantan sebagi sales kasur lantai seperti kebanyakan 

suami-suami di Dusun Wanalaya yang bekerja sebagai sales kasur 

lantai, setiap bulan suami Ibu Siwas menngirimi uang melalui 

Bank, kadang juga dititipkan kepada temannya yang mau pulang, 

suami Ibu Siwas pulang 4 bulan sekali, kadang juga sampai 6 

bulan. 

“bojo kulo nggih kerja dados sales kasur lantai teng 

kalimantan, mriki rata-rata nggih kados niku ibune damael 

kasur teng grio terus bapake dados salees kasur. Kaya 

ramane nyong ya baline setengah taun sepisan” (Ibu siwas 

(35th) buruh perempuan pengrajin kasur lantai 3 Juni 

2013).  
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Suami saya menjadi sales kasur lantai di Kalimantan, di sini 

rata-rata seperti itu ibunya membuat kasur lantai di rumah 

dan bapaknya menjadi sales kasur. Seperti suami saya 

pulangnya setengah tahun sekali” (Ibu siwas (35th) buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai 3 Juni 2013).  

 

Ibu Siwas sehari-hari bekerja sebagai buruh pengrajin kasur 

lantai dan mengurus anak.  

Gambar: 6. Ibu Siwas, buruh perempuan pengrajin kasur lantai. 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi 3 Juni 2013 

 

“sedinten-dinten kuo nggih kegiatane damel kasur kalih 

ngurusi anak Mas”(Ibu Siwas (35th) buruh perempua 

pengrajin kasur lantai 3 Juni 2013).  

 

“Sehari-hari kegiatan saya bekerja membuat kasur lantai 

sama mengurus anak Mas” (Ibu Siwas (35th) buruh 

perempua pengrajin kasur lantai 3 Juni 2013). 

 

Ibu Siwas biasanya bangun sebelum subuh, setelah bangun 

kemudian sholat, setelah sholat biasanya mencuci baju, kemudian 

memasak. Anak lbu Siwas yang paling kecil biasanya dimandikan 

neneknya, anak yang paling besar sudah bisa menyiapkan 
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keperluan sekolahnya sendiri Ibu Siwas hanya menyiapkan sarapan 

dan memberikan uang saku saja. Ibu Siwas kemudian mengantar 

anaknya yang paling kecil sekolah di TK Banjarkerta, jarang TK 

dengan rumah Ibu Siwas lumayan jauh dan anak Ibu Siwas masih 

kecil, Ibu Siwas harus menemani anaknya sampai pulang.  

Ibu Siwas baru bisa membuat kasur lantai setelah 

menemani anaknya sekolah, Ibu Siwas membuat kasur lantai 

sambil mengasuh anaknya atau kadang anaknya bermain berasama 

teman-temannya. Menurut Ibu Siwas, memilih membuat kasur 

lantai dirumah karena agar bisa sambil mengurusi rumah dan 

momong anak. Setiap hari kira-kira Ibu Siwas mampu membuat 

delapan sampai sembilan kasur lantai, kadang juga membuat kasur 

lantai pada malam hari. Ibu Siwas memiliki beban kerja ganda, 

selain harus mengurus pekerjaan rumah Ibu Siwas juga mengasuh 

anaknya dan bekerja sebagai buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai sama seperti pendapat Abdulah (2003:83) bahwa peran 

penting wanita dalam sektor ekonomi dan pengelolaan rumah 

tangga belum tentu menunjukan tingginya status dan kekuasaan 

wanita. Wanita memiliki beban ganda karena mereka harus 

mencari nafkah untuk keluarga dan juga dituntut untuk 

menyelesaikan sebagian besar pekerjaan domestik sehingga 

mereka harus membagi waktu dan sumberdaya untuk memenuhi 

kedua kewajiban tersebut secara bersamaan.  
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Ibu Siwas sebagai buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

memiliki peran ganda, yaitu sebagai buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai yang dituntut untuk mengerjakan pekerjaannya 

membuat kasur lantai, Ibu Siwas juga sebagai seorang istri dan ibu 

dari anak-anaknya yang harus mampu membagi waktu dan 

bersikap bijaksana kapan harus melakukan pekerjaannya dan kapan 

harus mengurus rumah tangganya.   

Ibu Siwas mengatakan bahwa sistim pengupahan membuat 

kasur lantai di rumah adalah borongan, Ibu Siwas diberi kain kasur 

lantai sebanyak 100 lembar dan kapas oleh pemilik ndustri kasur 

lantai. Ibu Siwas menbuat kasur lantai bersama Ibunya, biasanya 

100 buah kasur lantai selesai selama satu minggu kadang juga lebih 

dari satu minggu, setelah selesai kasur yang sudah jadi kemudian 

diambil oleh pemilik industri kasur lantai kemudian Ibu Siwas 

mendapatkan upahnya. Setiap kasur lantai yang dihasilkan Ibu 

Siwas menerima upah sebesar Rp.3.500. jika satu hari mampu 

membuat 8 kasur lantai maka upah yang diterima adalah Rp. 

28.000.  

Ibu Siwas bekerja membuat kasur lantai atas kemauan 

sendiri untuk membantu suami mencari nafkah memenuhi 

kebutuhan rumah tangga.  

“kulo damel kasur  lantai ya kepengin kiyambek Mas, ngge 

kebutuhan niku lah, tiyang estri nggih ngge kebutuhan 

rumah tangga,  ngge mbantu-mbantu tiyang jaler daripada 

teng griya nglogog ya kena nggo njajan bocah. Nek teng 
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ngriya mawon malahan ngantuk ora ngapa-ngapa dadine 

ora due duit” (Ibu siwas (35th) buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai 3 Juni 2013). 

Saya membuat kasur latai karena keinginan sendiri Mas, 

untuk kebutuhan, perempuan ya untuk kebutuhan rumah 

ytangga, untuk membantu suami daripada di rumah 

bengong ya bisa untuk jajan anak. Kalo di rumah saja 

mengatuk, tidak bekerja jadinya tidak punya uang” (Ibu 

siwas (35th) buruh perempuan pengrajin kasur lantai 3 Juni 

2013). 

 

Ibu Siwas sering membuat kasur lantai pada malam hari 

sampai pukul 23.00 WIB, setelah membuat kasur lantai kemudian 

tidur.  

4. Ibu Sifa  

Ibu Sifa seorang buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

yang membuat kasur lantai di rumahnya sendiri. Ibu Sifa tinggal di 

Desa Kalibeber, sudah menikah dan memiliki satu orang anak yang 

baru berusia tiga tahun. Suami Ibu Sifa  bekerja sebagai padagang 

jipang yang memasok jipang ke warung-warung dan kios-kios. Ibu 

Sifa sekarang berusia 26 tahun, pendidikan terakhir yang di tempuh 

adalah SMP. Ibu Sifa tingal bersama satu orang anaknya, suami, 

dan ibunya di Desa Kalibeber. Kegiatan sehari-hari Ibu Sifa adalah 

sebagai ibu rumah tangga dan membuat kasur lantai di rumahnya.  
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Gambar: 7. Ibu Sifa, buruh perempuan pengrajin kasur lantai. 

 

Sumber: Dokumentasi pribadi 10 Juni 2013. 

 

Ibu Sifa bangun pagi pada pukul 04.00 WIB, kemudian Ibu 

Sifa sholat, mencuci baju, mencuci piring kemudian memasak, Ibu 

Sifa tidak sendirian mengerjakan pekerjaan rumahnya, Ibu dari Ibu 

Sifa juga ikut membantunya seperti menyapu, dan mengasuh 

anaknya jika Ibu Sifa sedang membuat kasur lantai, sebelum 

membuat kasur lantai biasanya Ibu Sifa memandikan anaknya lalu 

memberi makan, tapi kadang juga yang memandikan anak Ibu Sifa 

adalah neneknya.  

“sebelum membuat kasur latai biasanya saya bersih-bersih 

rumah dulu Mas, sebelum anak saya bangun, ya mencuci 

piring, mencuci baju, menyapu, kemudian masak buat 

suami saya yang mau berangkat dagang. Lalu saya mandiin 

anak saya kemudian saya beri makan, buat kasur lantainya 

ya sambil di sambi mengusur anak, rumah, sama ngurus 

suami.kadang saya juga membuat kasur lantai pada malam 
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hari setelah anak saya tidur. (Ibu Sifa (26th) buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai yang membuat kasur 

lantai di rumah dan memiliki anak yang masih balita, 10 

Juni 2013).  

 

Ibu Sifa membuat kasur lantai dirumahnya, menurut Ibu 

Sifa membuat kasur lantai dirumah bisa dilakukan kapan saja, 

kadang juga membuat kasur lantai pada malam hari sampai Pukul 

22.00 WIB, setelah membuat kasur lantai kemudian tidur. Suami 

Ibu Sifa juga kadang membuat kasur lantai jika tidak berangkat 

berdagang jipang.  

Peran domestik adalah peran-peran adalah peran-peran 

dalam hubungannya dengan kerumah tanggan, keluarga dan tugas-

tugas rutin di rumah setiap hari. Peran domestik sering diidentikan 

dengan tugas dan tanggug jawab perempuan. Peran publik 

berkaitan dengan dunia di luar rumah, baik dalam pekerjaan 

formal, kemasyarakatan, dan sosial ekonomi banyak diidentikan 

dengan kaum laki-laki, dan menjadikan perempuan kurang 

berperan dalam sektor publik (Handayani dan Sugiarti, 2008:37). 

Seperti yang terjadi pada Ibu Sifa, setiap hari Ibu Sifa selalu 

megerjakan pekerjaan rumahnya seperti memasak, menyapu, 

mencuci, dan mengurus anak, sebagai tanggung jawab seorang 

istri.  

Selain menjadi seorang Ibu rumah tangga yang 

mengerjakan peran domestik Ibu Sifa juga memiliki peran publik 
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yaitu sebagai buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang 

mencari nafkah untuk keluarganya tapi menurut Ibu Sifa, bekerja 

menjadi buruh perempuan pengrajin kasur lantai adalah untuk 

membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti pendapat 

(Handayani dan Sugiarti,2008:19) bahwa adanya anggapan bahwa 

kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, dan tidak menjadi 

kepala rumah tangga, maka akibatnya semua pekerjaan domestik 

menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Oleh karena itu 

perempuan menerima beban ganda, selain harus bekerja domestik, 

perempuan masih harus bekerja membantu mecari nafkah.  

Ibu Sifa setiap minggunya dikirim 100 lembar kain kasur 

lantai dan kapas oleh pihak industri kasur lantai atau sesuai dengan 

yang Ibu Sifa inginkan, ibu  Sifa rata-rata dalam satu hari mampu 

membuat 10 kasur lantai. Kasur lantai akan diambil pihak pemilik 

industri kasur lantai setelah semuanya selesai dan Ibu Sifa 

mendapatkan upah dari hasil membuat kasur lantai. Setiap kasur 

lantai yang dihasilkan Ibu Sifa mendapatkan upah  sebesar Rp. 

3.500, sehingga Ibu Sifa mendaptkan upah Rp.350.000 dari 100 

kasur lantai yang berhasil dibuatnya, menurut Ibu Sifa dalam 

menyelesaikan 100 buah kasur lantai kadang membutuhkan waktu 

lebih dari satu minggu terkadang bisa dua minggu.  
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D. Pekerjaan Yang Dilakukan Buruh Perempuan Pengrajin Kasur Lantai  

 

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai berangkat bekerja 

biasanya pukul 08.00 WIB, tapi ada yang berangkat pukul 07.00 dan pukul 

09.00 WIB, sebelum membuat kasur latai biasanya buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat 

yang dibutuhkan antaralain adalah pipa paralon, sebatang bilah atau 

tongkat, jarum, benang dan gunting, kemudian menyiapkan kapas atau 

kapas yang akan dumasukan kedalam kain kasur lantai dan menyiapkan 

pula kain kasur lantai yang akan diisi  kapas.  

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai sebelum membuat kasur 

lantai bersama-sama menggelar terpal di lantai gudang sebagai alas supaya 

kasur lantai dan kapas tidak kotor dan agar mudah saat membersihkannya 

pada saat pulang kerja nanti.  

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai juga menjemur kapas 

yang kan dimasukan kedalam kasur lantai supaya tidak menggumpal, 

setelah semuanya siap kemudian buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

mulai membuat kasur lantai.  

Buruh perempuan membuat kasur lantai degancara memasukan 

kapas kedalam kain kasur lantai dengan bantuan paralon berukuran sedang 

dan sebilah tongkat. Paralon berfungsi untuk membantu memasukan kapas 

kedalam kain kasur lantai dan tongkat berfungsi untuk mendorong 

kapassupaya masuk, caranya adalah dengan memasukan paralon kedalam 

lubang kain kasur lantai kemudian paralon diisi dengan kapas secukupnya, 
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setelah itu buruh perempuan pengrajin kasur lantai menggunakan tongkat 

untuk mendorong kapas masuk ke dalam sambil menarik pipa paralon 

dengan perlahan, begitu seterusnya sampai semua lubang kain kasur lantai 

terisi dengan kapas. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai biasanya 

mengirsi bagian pinggir kasur lantai terlebih dahulu agar kasur lantai yang 

dihasilkan terisi kapas semua dan lebih rapi. 

“Pas pertama ngisi kasur, sing diisi ya pinggire disit Mas, ben 

kasur e isi kapas kabeh, langka sing kosong, dadine kan rapi lho 

Mas” (Ibu Turilah (48th) buruh perempuan pengrajin kasur lantai, 

30 Mei 2013).  

Pada awal mengisi kasur lantai yang diisi pinggirnya dulu Mas, 

biar kasurnya  terisi kapas semua, tidak ada yang kosong, sehingga 

rapi lho Mas” (Ibu Turilah (48th) buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai, 30 Mei 2013). 

 

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai kemudian menjahit bagian 

tepi kasur lantai yang dijadikan lubang untuk memasukan  kapas, setelah 

selesai kemuudian kasur lantai yang sudah jadi dikumpulkan dan 

ditumpuk, keudian buruh perempuan pengrajin kasur lantai mengambil 

kain kasur lantai untuk dibuat menjadi kasur lantai.   

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai membuat kasur lantai 

sambil mengobrol dan bercanda dengan teman kerjanya sesama buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai, yang biasanya diobrolkan adalah 

masalah rumah tangga seperti kebutuhan sehari-hari, mengobrol tentang 

sinetron yang ditonton tadi malam dan lain-lain. 
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Gambar: 8. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai sedang 

membuat kasur lantai di gudang. 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi 30 Mei 2013.  

 

Buruh perempuan pengrajin kasur latai istirahat pada pukul 12.00 

WIB sampai pukul 13.00 WIB. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

pada saat istirahat ada yang pulang kerumah untuk sholat dan makan 

siang, ada juga yang tetap di gudang karena sudah membawa bekal dari 

rumah, dan ada juga yang membeli makanan dari pedagang keliling. Pada 

saat istirahat buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang tidak pulang 

menikmati bekal yang dibawanya sambil mengobrol dengan teman 

kerjanya sesama buruh perempuan pengrajin kasur lantai.  

“Pas jam istirahat sebelum duhur ya biasanya saya pulang Mas, 

solat duhur dulu, makan siang, istirahat sebentar terus jam satu 

saya ke gudang  lagi buat kasur”(Ibu Turilah (48th) buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai, 30 Mei 2013). 

Pada pukul 16.00 WIB buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

mengakhiri pekerjaannya, namun sebelum pulang buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai merapikan gudang dahulu.  
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“sedurunge bali ya kaya kiye Mas mbresihi gudang disit, mberesi 

kapas sing pada mambrah-mambrah, nilep terpal, bar kue disapu, 

nek wes rampung kabeh nembe bae pada bali Mas” (Lia (23th) 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai 30 Mei 2013).  

Sebelum pulang ya seperti ini Mas membersihkan gudang dulu, 

membersihkan kapas yang berserakan, melipat terpal, setelah itu 

disapu, kalau sudah selesai semua baru pulang Mas” (Lia (23th) 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai 30 Mei 2013). 

 

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai kemudian pulang ke rumah 

masing-masih setelah gudang tempat pembuatan kasur lantai selesai 

dibersihkan.  

Tabel 4. Daftar pekerjaan yang dilakukan buruh di industri kasur 

lantai  

No  Laki-laki Perempuan 

1. Bongkar muat kasur lantai  Membuat kasur lantai 

2. Mengepak kasur yang sudah 

jadi 

Memasukan kapas kedalam 

kain kasur lantai  

3. Memasarkan kasur lantai Menjahit kain kasur lanta 

yang sudah diisi dengan 

kapas.  

 

Tabel di atas menggambarkan pekerjaan yang dilakukan antara 

buruh laki laki dan perempuan. Buruh laki-laki mendapat pekerjaan yang 

membutuhkan tenaga tenaga lebih besar yaitu dengan melakukan bongkar 

muat kasur lantai, mengepak kasur lantai dan memasarkan kasur lantai. 

Sedangkan buruh perempuan mendapatkan pekerjaan yang tidak 

membutuhkan tenaga yang besar yaitu dengan bekerja pada bagian produksi 

kasur lantai.  

E. Kendala Yang Dihadapi Buruh Perempuan Pengrajin Kasur Lantai  

 

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai dalam bekerja sehari-hari 

membuat kasur lantai tentunya mengalami berbagai kendala. Kendala 
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yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai di industri kasur 

lantai antaralain sebagai berikut.  

1. Sakit  

Sakit adalah kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai, jika buruh perempuan pengrajin kasur lantai sakit maka 

tidak membuat kasur lantai. Sakit yang sering dialami buruh perempaun 

pengrajin kasur lantai adalah sakit pinggang karena terlalu lama duduk. 

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai saat membuat kasur lantai tidak 

menggunakan masker, padahal kapas untuk membuat kasur lantai 

banyak mengandung debu yang membahayakan kesehatan buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai, menurut buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai alasan mengapa tidak memakai masker, kerena sudah 

terbiasa tidak memakai masker, jika memakai masker sulit untuk 

bernafas, sama seperti pendapat  Suryaningrat (1984 :163) bahwa  

desakan kebutuhan hidup telah banyak mempengaruhi wanita yang 

mempunyai tanggungan dalam menentukan sikap mengisi kesempatan 

kerja, sehingga menerima pekerjaan, sasaran mencari nafkah sering 

tidak memandang segi-segi negatif bagi dirinya.  

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai ada yang membuat kasur 

lantai hingga larut malam, terutama buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai yang membuat kasur lantai di rumah sendiri. Pada siang hari 

buruh perempaun pengrajin kasur lantai mengerjakan pekerjaan 

domestik sambil membuat kasur lantai, malam harinya juga membuat 
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kasur lantai sehingga waktu istirahat menjadi sedikit, sehingga akan 

mempengari kondisi kesehatan buruh perempuan pengrajin kasur lantai. 

“nek mriyang ya ora gawe kasur lantai Mas, critane ya prei disit, 

biasane ya beyekane anu njagong terus si”(Ibu Artini (55th) buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai 3 Juni 2013). 

Kalau sakit tidak membuat kasur lantai Mas, ceritanya libur dulu, 

biasanya pinggangnya kerena duduk terus” ”(Ibu Artini (55th) 

buruh perempuan pengrajin kasur lantai 3 Juni 2013). 

 

2. Bahan baku untuk membuat kasus tidak ada  

Kain kasur dan kapas adalah bahan utama dalam pembuatan kasur 

lantai, jika salah satunya tidak ada maka kasur lantai tidak bisa dibuat 

dan ini merupakan kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin 

kasur lantai. Jika tidak ada kain ataupun kapas maka buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai tidak bisa membuat kasur lantai, sehingga buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai tidak memiliki pendapatan karena 

upah yang duperoleh berdasarkan kasur yang dihasilkan. Biasanya yang 

sering terjadi adalah kehabisan kapas, dan menunggu kiriman kapas dari 

Bandung atau dari Jakarta, sehingga buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai harus menunggu satu sampai dua hari sampai kapas untuk 

membuat kasur lantai datang. Selama menunggu kapas itulah buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai tidak membuat kasur lantai.  

3. Jika anak buruh perempuan pengrajin kasur lantai sakit  

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai mayoritas adalah ibu-ibu. 

Buruh pengrajin perempuan ada yang memiliki anak yang masih kecil 

dan ada pula yang memiliki anak yang sudah besar. Bagi buruh 
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perempuan pengrajin kasur lantai yang memiliki anak yang masih kecil,  

Jika anaknya sakit maka buruh perempuan pengrajin kasur lantai tidak 

membuat kasur lantai karena harus merwat anaknya sampai sembuh, 

setelah anaknya sembuh barulah buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

ini kembali membuat kasur lantai.  

4. Mengantar anak ke sekolah  

Buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang memiliki anak yang 

masih kecil seperti Ibu Siwas misalnya, setiap pagi Ibu siawas selalu 

mengantar anaknya berangkat ke sekolah 

“kulo mulaih damel kasur lantai niku jam 11 Mas, enjange kan 

kudu nunggoni anak kulo sing sekolah TK, dados nggih mboten 

saged  damel kasur katah, paling nggih 3 ngantos 4 kasur Mas. 

(Ibu Siwas (35th) buruh perempuan pengrajin kasur lantai 3 Juni 

2013).  

“Saya muali membuat kasur lantai itu jan 11 Mas, paginya kan 

saya harus menunggu akan saya yang sekolah di TK, jadinya tidak 

bisa membuat kasur banyak, paling hanya 3 sampai 4 kasur 

Mas”(Ibu Siwas (35th) buruh perempuan pengrajin kasur lantai 3 

Juni 2013).  

 

Anak Ibu Siwas masih TK, karena jarak sekolah lumayan jauh 

dan anaknya masih kecil sehingga Ibu Siwas harus menunggui anaknya 

sampai pulang. Anak Ibu Siwas pulang sekolah pukul 10.30 WIB, dan 

Ibu Siwas memulai pekerjaanya membuat kasur lantai pada pukul 11 

siang. Ibu siwas sehari hanya mampu membuat 3 sampai 4 kasur lantai 

saja, sehingga upah yang diterima Ibu Siwas pun sedikit. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Mayoritas yang menjadi buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

adalah ibu-ibu rumah tangga. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

mendapatkan upah dari membuat kasur lantai berdasarkan jumlah 

kasur yang berhasil dibuat yaitu dengan nilai Rp. 3.500 untuk satu 

kasur yang selesai dibuat. Buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

mendapatkan upah seminggu sekali dan jumlah upah yang diterima 

dihitung berdasarkan jumlah kasur yang dihasilkan.  

Buruh perempaun pengrajin kasur lantai ada yang membuat 

kasur lantai di gudang tenpat pembuatan kasur lantai yang sudah 

disediakan oleh pemilik industri kasur lantai dan ada yang membuat 

kasur lantai di rumahnya sendiri. Buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai yang membuat kasur lantai di gudang bekerja dari pukul 07.00 

WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Industri kasur lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 

Purbalingga tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai, selain itu juga tidak ada libur, buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai bebas bekerja pada hari apa saja.  
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2. Pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai adalah membuat kasur lantai, yaitu mengisi kain 

kasur lantai yang sudah dijahit sedemikian rupa atau biasa disebut 

dicuki kemudian diisi dengan kapas, untuk memasukan kapas kedalam 

lubang kain kasurlantai menggunakan pipa paralon dengan ukuran 

sedang dan tongkat untuk membantu mendorong kapas agar masuk 

kedalam lubang kain kasur lantai. Setelah kain kasur lantai terisi 

semua dengan kapas kemudian bagian tepi sebagi jalan memasukan 

kapas dijahit hingga rapat.  

3. Kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai adalah: 

a. Jika sakit buruh perempuan pengrajin kasur lantai tidak bisa 

membuat kasur lantai.  

b. Jika bahan baku untuk membuat kasur lantai tidak ada maka buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai tidak bisa membuat kasur lantai.  

c. Bagi buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang memiliki anak 

yang masih kecil jika anaknya sakit maka buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai tidak bisa membuat kasur latai, karena harus 

merawat anaknya sampai sembuh . 

d. Bagi buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang mempuanyai 

anak kecil yang sedang sekolah di TK dan harus diantar dan 

ditemani sampai pulang, menjadi kendala bagi buruh perempuan 
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pengrajin kasu lantai karena mengurangi jam kerja sehingga kasur 

yang dihasilkan tidak banyak.  

B. Saran  

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Bagi pihak pemilik industri kasur  lantai lebih memperhatikan 

buruhnya misalnya dengan memberikan masker kepada buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai, memberikan bantuan 

kesehatan bagi buruh perempuan pengrajin kasur lantai yang 

sakit dan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh dengan 

meningkatkan upah kerja.  

2. Bagi buruh perempuan pengrajin kasur lantai dalam bekerja 

membuat kasur lantai memperhatikan keselamatan kerja dan 

kesehatan, misalnya dengan menggunakan masker saat 

membuat kasur lantai dan tidak membuat kasur lantai sampai 

larut malam dan istirahat yang cukup. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai Profil Buruh 

Perempuan Pengrajin Kasur Lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, 

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Tujuan yang ingin dicapai 

penulis melalui penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui profil kehidupan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 

Purbalingga.   

2. Mengetahui pekerjaan yang dilakukan  buruh perempuan di industri kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Purbalingga. .  

3. Mengetahui kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di industri kasur lantai.  

 Dalam upaya mencapai tujuan tersebut penulis akan mewawancarai 

beberapa pihak yang terkait dengan Profil Buruh Pengrajin Kasur Lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. 

Untuk itu penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi yang 

valid, dapat dipercaya, dan lengkap, atas kerjasama dan informasinya, penulis 

mengucapkan terima kasih. 

      Hormat saya, 

 

      Amin Suyuthi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PROFIL BURUH PEREMPUAN PENGRAJIN KASUR LANTAI DI 

DUSUN WANALAYA DESA BANJARKERTA KECAMATAN 

KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA 

A. Tujuan Observasi : mengetahui profil kehidupan buruh perempuan 

pengrajin kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, mengetahui bagaimana pekerjaan yang 

dilakukan buruh perempuan di industri kasur lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga dan 

mengetahui kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

industri kasur lantai.  

B. Observer   : Mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi 

C. Observe   : Buruh perempuan pengrajin kasur lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karang anyar, Kabupaten 

Purbalingga. 

D. Pelaksanaan Observasi :  

1. Hari/Tanggal :.......................................................... 

2. Jam   :......................................................... 

3. Nama Observe :……………………………………. 

E. Aspek- aspek yang diobservasi: 

1. Gambaran umum lokasi penelitian yaitu di industri kasur lantai di Dusun 

Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karang anyar, Kabupaten 

Purbalingga. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PROFIL BURUH PEREMPUAN PENGRAJIN KASUR LANTAI DI 

DUSUN WANALAYA DESA BANJARKERTA KECAMATAN 

KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA 

Penelitian Profil Buruh Pengrajin Kasur Lantai di Dusun Wanalaya, Desa 

Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga merupakan 

salah satu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, oleh 

karena itu untuk memperoleh kelengkapan dan ketelitian data yang diperlukan 

pedoman wawancara. Susunan ini hanya menyangkut pokok- pokok 

permasalahan yang akan dijawabnya dalam penelitian. 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penelitian dilakukan di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Peneliti memilih lokasi ini karena 

terdapat industri kasur lantai yang mayoritas buruh pengrajinnya adalah 

perempuan yang sudah berkeluarga. 

Pedoman Wawancara 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Alamat   : 

Umur   :  

Pendidikan Akhir : 

Pekerjaan  : 
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Perumusan Masalah 

1. Bagaimana profil kehidupan buruh perempuan pengrajin kasur lantai di 

Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten 

Purbalingga?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

N

O 

Indikator Subjek Informan Lainnya 

1 Bagaimana kegiatan buruh 

perempuan di rumah sebelum 

berangkat bekerja?  

    

2 Bagaimana kegiatan buruh 

perempuan di rumah setelah pulang 

bekerja?  

    

3 Bagaimanan pandangan mengenai 

pekerjan sebagai buruh pengrajin 

kasur lantai?  

     

4 Bagaimana kondisi sosial, 

ekonomi, dan pendidikan buruh 

perempuan pengrajin kasur lantai?  

     

 

2. Bagaimana pekerjaan yang dilakukan buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai di Dusun Wanalaya, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Purbalingga? 

No Indikator Subjek Informan Lainnya 

1 Pekerjaan apa  saja yang anda 

lakukan di industri kasur lantai?  

    

2 Bagaimana anda melakukan 

pekerjaan anda di industri kasur 

lantai?  

     

3 Mengapa anda  bekerjaan pada 

bagian produksi ? 
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3. Bagaimana kendala yang dihadapi buruh perempuan pengrajin kasur lantai 

di industri kasur lantai?  

No Indikator Subjek Informan Lainnya 

1 Mengapa anda memilih bekerja 

sebagai buruh pengrajin kasur 

lantai? 

     

2 Bagaimana  hambatan  yang anda 

hadapi dalam bekerja sebagai 

buruh pengrajin kasur lantai? 

    

3 Bagaimana pekerjaan rumah 

tangga anda setelah anda bekerja 

menjadi buruh pengrajin kasur 

lantai? 

    

4 Apakah anda merasa terbebani 

dengan bekerja sebagai buruh 

pengrajin kasur lantai? 

    

5 Bagaimana pandangan anda 

mengenai bekerja sebagai buruh 

pengrajin kasur lantai? 

    

6 Bagaimana saudara mengatasi 

hambatan  dalam pekerjaan saudara 

sebagai buruh pengrajin kasur 

lantai? 
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LAMPIRAN II 

DAFTAR SUBJEK PENELITIAN 

1. Nama    : Turilah  

Alamat    : wanalaya  

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Pekerjaan    : Buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai  

Usia    : 48 Tahun  

Tingkat pendidikan  :  SD 

2. Nama    : Artini 

Alamat    : Wanalaya  

Jenis kelamin   : Perempuan  

Pekerjaan    : Buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai  

Usia    : 57 Tahun 

Tingkat pendidikan  : SD  

3. Nama    : Siwas 

Alamat    : Wanalaya  

Jenis kelamin   : Perempuan  

Pekerjaan    : Buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai  

Usia    : 35 Tahun 

Tingkat pendidikan  :  SD 

4. Nama    : Sifa 

Alamat    : Kalibeber 

Jenis kelamin   : Perempuan  

Pekerjaan    : Buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai  

Usia    : 26 Tahun 

Tingkat pendidikan  : SMP 
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LAMPIRAN III 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

1. Nama    : H. Ramin Supriyadi  

Alamat    : Wanalaya  

Jenis Kelamin   : laki-laki  

Pekerjaan    : Pemilik industri kasur lantai   

Usia    : 42 Tahun 

Tingkat pendidikan  :  SD 

2. Nama    : Sumirah  

Alamat    : Wanalaya  

Jenis kelamin   : Perempuan  

Pekerjaan    : Buruh perempuan pengrajin kasur 

lantai  

Usia    : 32 Tahun  

Tingkat pendidikan  : SD  

3. Nama    : Iwan  

Alamat    : Kalibeber   

Jenis kelamin   : Laki-laki  

Pekerjaan    : Pedagang  

Usia    : 27 Tahun  

Tingkat pendidikan  :  SMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

86 

LAMPIRAN IV 

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN DARI FAKULTAS 
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LAMPIRAN V 

SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DU DESA 

BANJARKERTA 

 
 


