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SARI 
 

Willy Agisti Irma Dinta Siwi. 2009, Karakteristik Demografi Sosial Ekonomi 
Pemulung Berdasarkan Daerah Asal (Studi Kasus di Kecamatan Banyumanik 
Kota Semarang). Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Karakteristik Demografi, Sosial, Ekonomi, Pemulung. 
 

Sampah akhir-akhir ini menjadi permasalahan baik dari segi jumlah maupun 
jenisnya, namun di satu sisi sampah menjadi peluang kerja bagi para pemulung. 
Pemulung  tidak hanya berasal dari satu daerah, sehingga karakter masing-masing 
berbeda. Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) dari daerah mana sajakah asal 
pemulung yang beroperasi di wilayah Kecamatan Banyumanik. (2) bagaimana 
karakteristik demografi, sosial dan ekonomi pemulung. Penelitian ini bertujuan: 
(1) mengetahui daerah asal pemulung yang beroperasi di wilayah Kecamatan 
Banyumanik. (2) mengetahui karakteristik demografi, sosial dan ekonomi 
pemulung berdasarkan daerah asal. 

Tekhnik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
teknik insidental random sampling. Variabel yang digunakan adalah: (1) daerah 
asal pemulung. (2) daerah tujuan pemulung dari daerah asal (3) karakteristik 
demografi meliputi: umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota 
keluarga, status tempat tinggal, lama tinggal dan intensitas pulang kampung. (4) 
karakteristik sosial meliputi: pendidikan, pengetahuan, dan sistem hubungan 
kerja. (5) karakteristik ekonomi meliputi: pendapatan, jam kerja efektif, 
pengalaman kerja/lama bekerja, dan pekerjaan. Alat pengumpulan data 
menggunakan: metode angket atau kuesioner, wawancara, dan metode observasi. 
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode metode 
deskriptif kualitatif dan metode deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemulung yang berada di Kecamatan 
Banyumanik berasal dari berbagai daerah, yaitu Grobogan, Wonosobo, Semarang, 
Kendal, Kebumen, Cilacap dan Jepara. Menurut karakteristik demografi diketahui 
bahwa pemulung sebagian besar berumur 40 tahun, berjenis kelamin laki-laki 
dengan status sudah menikah lebih dari 20 tahun dan jumlah anggota keluarga 4 
orang. Status tempat tinggal berkelompok dengan lama tinggal 1 sampai 10 tahun 
dan intensitas pulang kampung setiap bulan. Menurut karakteristik sosial 
pendidikan pemulung sebagian besar tamat SD, daerah operasi sebagian besar di 
Kelurahan Srondol dengan jarak tempuh lebih dari 6 km menggunakan alat bantu 
gerobak dan hasil memulung 50% dijual ke lapak. Menurut karakteristik ekonomi 
pendapatan pemulung 30.000 rupiah per hari dengan jam kerja lebih dari 8 jam 
dalam sehari dan telah bekerja 2 sampai 4 tahun, mereka tidak mempunyai 
pekerjaan sampingan karena hanya mengandalkan dari hasil memulung 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) apabila memungkinkan, 
pemulung untuk menambah jam kerja serta memperluas wilayah kerja. (2) Perlu 
adanya penelitian kembali untuk mengkaji lebih jauh tentang pemulung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, menurut 

sensus penduduk tahun 1990 dan 2000 terdapat 179,4 juta jiwa dan 206,3 juta 

jiwa (www.bappenas.go.id). Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk pada 

tahun 2000-2005 yang sekitar 218,869 juta jiwa, Provinsi Jawa Tengah 

menduduki peringkat ketiga dari Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yaitu 

sebesar 31,978 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2007). Kota Semarang pada 

tahun 2000-2005 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1,418 juta jiwa, 

sedangkan Kecamatan Banyumanik mempunyai jumlah penduduk sebanyak 

103,450 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2006). 

Kecamatan Banyumanik merupakan kota satelit dan mempunyai luas: 

2.816, 94 Ha dengan jumlah penduduk: 113.651 jiwa. Banyumanik memiliki 

11 kelurahan yaitu: Pundak Payung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, 

Banyumanik, Srondol Wetan, Pedalangan, Sumurboto, Srondol Kulon, 

Tinjomoyo dan Ngesrep (Http//:id.Wikipedia.org). Masyarakat lebih memilih 

tinggal diatas daripada di bawah karena di bawah sering terjadi banjir. Banyak 

masyarakat yang datang bermukim diatas salah satunya di Banyumanik, 

sehingga menyebabkan padatnya permukiman contohnya Perumnas yang ada 

di Kecamtan Banyumanik. 
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Meningkatnya aktivitas dan jumlah penduduk maka jumlah sampah yang 

dihasilkan pun meningkat, jika tidak dikelola dengan baik dan benar maka 

akan menimbulkan berbagai dampak, baik dilihat dari sisi lingkungan, 

kesehatan maupun keindahan kota, karena jumlahnya yang melebihi daya 

dukung lingkungan, jenisnya bermacam–macam, dan karakternya yang 

semakin beragam. Sebagian masyarakat memandang sampah sebagai barang 

yang menjijikan dan tidak bermanfaat, tetapi lain dengan pemulung. Pemulung 

beranggapan bahwa sampah adalah ladang yang akan menghidupi keluarga 

mereka. Di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) merupakan kawasan 

strategis untuk mengadu nasib bagi pemulung. 

Bekerja sebagai pemulung bukan pekerjaan yang mudah, mereka setiap 

hari harus berkeliling menapaki setiap sudut kota untuk mendapatkan barang 

bekas. Hampir semua pemulung bukan berasal dari daerah kerjanya, mereka 

berasal dari daerah pedesaan sehingga karakter yang mereka miliki berbeda-

beda. Pemulung di Kecamatan Banyumanik sebagian besar adalah pendatang, 

mereka melakukan pekerjaan sebagai pemuulung karena pendapatan yang 

diperoleh di daerah asal tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-

hari, sehingga mereka memilih melakukan mobilitas non permanen dengan 

tujuan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan di 

daerah asal 

Berdasarkan pemahaman diatas, diadakan penelitian dengan mengambil 

judul “Karakteristik Demografi Sosial Ekonomi Pemulung Berdasarkan 

Daerah Asal (Studi Kasus di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dari daerah mana sajakah asal pemulung yang beroperasi di wilayah 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang? 

2. Bagaimana karakteristik demografi, sosial dan ekonomi pemulung di 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berdasarkan daerah asal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui daerah asal pemulung yang beroperasi di wilayah 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui karakteristik demografi sosial ekonomi pemulung di 

Kecamatan Banyumanik berdasarkan daerah asal. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tentang karakteristik demografi sosial 

ekonomi berdasarkan daerah asal pemulung diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan 

dan informasi pada mata kuliah yang terkait. 
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b. Bagi peneliti sebagai pengalaman dan latihan dalam menerapkan teori 

yang diperoleh dari bangku kuliah di Jurusan Geografi Universitas 

Negeri Semarang. 

2. Manfaat Pembangunan 

a. Bagi Jurusan Geografi sebagai referensi dalam menunjang penelitian 

selanjutnya. 

b. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan 

kehidupan pemulung. Sehingga pemulung tidak dipandang rendah oleh 

masyarakat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi tingkatannya, dan 

di berikan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

 

E. Penegasan Istilah  

Penegasan istilah dalam penelitian kali ini di maksudkan untuk: (1) 

membatasi ruang lingkup permasalahan yang di teliti sehingga jelas batas-

batasannya. (2) memudahkan dalam menangkap isi dan makna serta sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan ini. 

1. Daerah Asal Pemulung 

Daerah asal adalah asal daerah pemulung yang tidak hanya berasal 

dari desa tersebut tetapi juga dari luar desa tersebut dengan demikian akan 

terjadi mobilitas penduduk. Sedangkan mobilitas penduduk sendiri dapat 

di definisikan sebagai perpindahan dan perubahan tempat tinggal yaitu 

melewati batas wilayah selama periode batas waktu tertentu 

(Mantra,1981:6). 
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Daerah asal pemulung disini adalah asal daerah pemulung yang di 

jadikan acuan untuk mengetahui masing-masing karakteristik demografi, 

sosial, ekonomi pemulung di tiap daerah asal pemulung. 

3. Daerah Tujuan 

Daerah tujuan disini adalah tempat atau daerah yang menjadi tujuan 

pelaku mobilitas, baik mobilitas permanen maupun non permanen. Daerah 

tujuan mobilitas biasanya adalah kota, karena kota banyak lapangan 

pekerjaan dan sarana prasarana yang lebih memadai dibandingkan dengan 

daerah asal. 

4. Pemulung 

Pemulung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang 

memulung atau orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan 

memungut serta memanfaatkan barang–barang bekas (seperti puntung 

rokok, plastik, kardus bekas dan sebagainya) dengan menjualnya kepada 

pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi   

(Ali Lukman, 1991 : 151). 

5. Karakteristik Pemulung 

Karakteristik pemulung yang dimaksud disini adalah ciri–ciri khusus 

yang dimiliki pemulung yang meliputi: (1) Karakteristik demografi: umur, 

jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, status tempat 

tinggal, lama tinggal dan intensitas pulang kampung. (2) Karakteristik 

sosial: pendidikan, pengetahuan dan sistem hubungan kerja.                    
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(3) Karakteristik ekonomi: pendapatan, jam kerja efektif, pengalaman 

kerja/lama bekerja, dan pekerjaan. (Ali Lukman, 1991 : 57). 

6. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang 

disediakan atau diakui keberadaanya oleh Pemerintah Daerah dan lokasi 

yang telah ditentukan untuk menampung sampah sebelum diangkut atau 

dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir sampah (Perda No.6 tahun 1993, 

pasal 1 f).  

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka pengertian judul 

Karakteristik demografi sosial ekonomi pemulung berdasarkan daerah asal 

adalah mengetahui daerah asal pemulung, karena daerah asal pemulung di 

Kecamatan Banyumanik tidak hanya berasal dari Kecamatan tersebut 

tetapi juga dari luar kota. Setelah diketahui maka dapat ditentukan 

karakteristik pemulung tiap daerah asalnya, yaitu karakteristik demografi 

sosial dan ekonomi. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran kemudahan 

bagi pembaca dalam memahami isi skripsi. Skripsi ini disusun menjadi tiga 

bagian, bagian pertama awal skripsi, bagian kedua bagian isi skripsi dan 

bagian akhir skripsi. 
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1. Bagian awal skripsi  

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi  

Bagian ini terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut.  

BAB I  Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB II  Kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang dijadikan pedoman 

atau acuan dalam melakukan penelitian.  

BAB III  Metode Penelitian  

Metode penelitian ini akan membahas tentang cara dan langkah 

yang akan ditempuh dalam penelitian. Metode penelitian ini 

meliputi lokasi penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan.  

BAB V   Simpulan dan Saran  

Bab ini meliputi simpulan dari penelitian dan saran-saran yang 

diberikan berdasarkan penelitian.  
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3. Bagian akhir skipsi 

Pada bagian akhir skripsi berisi tentang.  

a. Daftar pustaka yang berisi tentang daftar buku dan literatur yang 

berkaitan dengan penelitian. Bagian awal skripsi  

b. Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Geografi 

Geografi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

bumi (alam atau lingkungan alam) dan manusia (penduduk). Manusia disini 

bukanlah manusia sebagai individu melainkan sebagai kelompok karena 

adaptasinya terhadap lingkungan alamnya secara kolektif (Daldjoeni, 

1982:13). 

Studi dan analisa geografi meliputi analisa gejala manusia dengan gejala 

alam, dan meliputi pula analisa penyebaran, interelasi, dan interaksinya dalam 

ruang. Melihat analisa gejala yang dipelajarinya, geografi dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan what (apa), where (dimana), why (mengapa), when 

(kapan), dan how (bagaimana) tentang yang terjadi di permukaan bumi 

(Sumaatmadja, 1981 :35). 

Dalam mengkaji geografi terdapat 3 (tiga) pendekatan, yaitu : pertama, 

spatial approach (pendekatan keruangan) yang perhatiannya kepada 

penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang 

akan digunakan untuk berbagi kegunaan yang dirancangkan. Kedua, 

ecological approach (pendekatan kelingkungan) yang perhatiannya kepada 

organisme hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan) dan lingkungan (litosfer, 

hidrosfer, atmosfer, dan biosfer) organisme hidup dapat mengadakan interaksi 

dengan organisme hidup yang lain dan juga dengan lingkungannya. Ketiga, 
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regional approach (pendekatan kompleks wilayah) yang merupakan 

kombinasi antara analisia keruangan dan analisa ekologi, artinya dalam analisa 

ini wilayah-wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan pengertian areal 

differentiation (perbedaan wilayah) yaitu suatu anggapan bahwa interaksi 

antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah 

berbeda dengan wilayah lain karena terdapat permintaan dan penawaran antar 

wilayah tersebut, pada analisa sedemikian diperhatikan pula mengenai 

penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan analisa ekologi yaitu 

interaksi antara variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudian 

dipelajari kaitannya (Bintarto dan Hadisumarno, 1979 : 12-25). 

Kajian geografi diperlukan dalam penelitian ini, karena manusia sebagai 

makhluk hidup saling berinteraksi dengan manusia dan makhluk hidup lainnya 

maupun dengan lingkungan alamnya. Begitu juga dengan pemulung yang 

dalam kehidupannya saling berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan 

alamnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi tersebut dapat dilihat 

dalam proses pengambilan sampah oleh pemulung yang dihasilkan produsen 

sampah untuk dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan guna didaur 

ulang. Pemulung memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang dijadikan 

mata pencaharian, sehingga selain pemulung memperoleh pendapatan, pihak 

produsen sampah juga terbantu dalam pembuangan sampah terutama sampah 

anorganik yang tidak mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat terurai yang 

sejatinya dapat merusak lingkungan sehingga pemulung menyelamatkan 

lingkungan hidup dari kerusakan karena sampah. Sehingga pendekatan yang 
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digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah pendekatan kelingkungan 

atau ecological approach. 

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan meliputi pemulung, 

karakteristik demografi sosial ekonomi pemulung yaitu : umur, jenis kelamin, 

status kawin, jumlah anggota keluarga, status tempat tinggal, lama tinggal, 

intensitas pulang kampung, pendidikan, pendapatan, jam kerja efektif, 

pengalaman kerja/lama bekerja, pengetahuan, pekerjaan dan daerah asal 

pemulung. Selanjutnya akan dikemukakan masing–masing bagian dari 

landasan teori seperti yang dikemukakan diatas. 

 

B. Daerah Asal Pemulung 

Asal daerah pemulung tidak hanya dalam desa tersebut tetapi juga diluar 

desa tersebut, dengan demikian akan terjadi mobilitas penduduk. Mobilitas 

penduduk dapat di definisikan sebagai perpindahan dan perubahan tempat 

tinggal yaitu melewati batas wilayah selama periode batas waktu tertentu. 

Biasanya batas wilayah berupa unit administrasi yang di definisikan sebagai 

hal yang menguntungkan di wilayah asalnya, sedangkan batas waktu 

ditentukan oleh sebuah konvensi atau perjanjian (Mantra, 2003 : 6). 

Berdasarkan spesifikasi ruang dan waktu mobilitas penduduk dibagi 

menjadi dua macam yaitu mobilitas permanen atau migrasi dan mobilitas non 

permanen atau serkuler (Amien dan Soegijanto, 1982 : 46). 
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1. Mobilitas Permanen 

Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari tempat lain 

dan tidak pindah ke tempat lain maupun kembali ke tempat asal 

kelahirannya. Mobilitas permanen biasanya disebut migrasi desa-kota, 

urbanisasi dan transmigrasi termasuk dalam kategori mobilitas permanen 

(Sudjarwo, 2004 : 65). 

2. Mobilitas Non Permanen 

Mobilitas non permanen atau mobilitas sirkuler didefinisikan sebagai 

gerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tidak ada tujuan 

untuk menetap (Mantra, 2003:139). 

Mobilitas non permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu 

tempat ke tempat lain yang pada suatu saat tertentu kembali ke tempat asal 

atau tempat kelahirannya, mobilitas non permanen disebut juga migrasi 

serkuler (Sudjarwo, 2004 : 65). 

Sedangkan menurut Amien (1984 : 291) mobilitas non permanen 

adalah gerakan peduduk dari wilayah administrasi lainnya dengan tidak 

ada niat untuk menetap di daerah tujuan. 

Mobilitas penduduk terutama mobilitas non permanen merupakan 

salah satu strategi yang paling mujarab bagi rumah tangga di pedesaan 

untuk mendapatkan pekerjaan dan menaikkan penghasilan mereka. Hardati 

(2005 : 5) menjelaskan di dalam laporan penelitiannya bahwa tidak semua 

penduduk yang melakukan mobilitas non permanen dapat terserap ke 

dalam lapangan kerja formal, mereka sebagian besar bekerja di sektor non 
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formal. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan syarat 

pendidikan khusus adalah menjadi pemulung. 

Pemulung dapat dikatakan sebagai pelaku mobilitas non permanen 

karena pemulung tidak mempunyai tujuan untuk menetap di daerah tujuan 

dalam kurun waktu yang lama. Daerah asal pemulung disini adalah untuk 

mengetahui asal daerah pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik 

Kota Semarang, kemudian daerah asal tersebut di jadikan acuan untuk 

mengetahui masing-masing karakteristik demografi, sosial, ekonomi 

pemulung di tiap daerah asal pemulung. 

 

C. Daerah Tujuan 

Daerah tujuan disini adalah tempat atau daerah yang menjadi tujuan 

pelaku mobilitas, baik mobilitas permanen maupun non permanen. Daerah 

tujuan mobilitas biasanya adalah kota, karena kota banyak terdapat lapangan 

pekerjaan dan sarana prasarana yang lebih memadai dibandingkan dengan 

daerah asal. 

Kota atau daerah tujuan yang berjarak jauh dengan daerah asal 

cenderung menghasilkan mobilitas non permanen, sedangkan yang berjarak 

sedang menghasilkan mobilitas nginap atau mondok dan yang berjarak dekat, 

cukup dilakukan secara ulang alik atau commuting. Jarak tidak berdiri sendiri 

karena juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi migran, potensi di desa 

dan informasi tentang daerah tujuan yang sering datang dari migran yang 

sudah lama menetap di kota (Mantra 2003 : 186). 
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Banyumanik adalah daerah kota karena memiliki ciri-ciri kota, yaitu 

terdapatnya sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar, swalayan dan 

supermarket, adanya tempat parkir bagi kendaraan yang memadai, anggota 

masyarakatnya beraneka ragam atau heterogen dan bersifat individualisme, 

adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang dalam, masyarakatnya sebagian 

besar bermata pencaharian nonagraris. (Bintarto 1983 : 43-46). Banyumanik 

juga mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan dan kesehatan 

(Bintarto 1983 : 38). 

Pemulung lebih memilih daerah Banyumanik sebagai tujuan untuk 

melakukan mobilitas non permanen karena Banyumanik adalah kota yang 

menjadi tujuan hunian bagi masyarakat baik dari dalam maupun luar kota 

karena Banyumanik tempatnya mudah dijangkau dengan kendaraan umum 

dan letaknya dipinggiran kota yang berada diatas dan bebas banjir, jadi 

merupakan konsentrasi penduduk dengan segala konsekuensinya, seperti 

sampah yang terjadi karena perkembangan kota dan masyarakatnya, misalnya 

sampah dari rumah tangga dan non rumah tangga, seperti pertokoan, rumah 

makan, penginapan, maupun dari fasilitas umum seperti institusi pendidikan, 

institusi kesehatan, perkantoran, penyapuan jalan dan pasar. Sehingga banyak 

pemulung yang mencari nafkah di Kecamatan Banyumanik dengan cara 

memungut sampah di jalan-jalan maupun dirumah-rumah. 
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D. Pemulung 

Pengertian pemulung dan penggolongan pemulung menurut cara kerja, 

hasil pungutan serta cara hidupnya, dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1.  Pengertian Pemulung 

Pemulung adalah orang yang memulung dan mencari nafkah dengan 

jalan memungut serta memanfaatkan barang–barang bekas (seperti 

puntung rokok, plastik, kardus bekas dan sebagainya) kemudian 

menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi 

barang komoditi (Ali Lukman, 1991 : 51). 

Pemulung didefinisikan sebagai orang yang mempunyai pekerjaan 

utama sebagai pengumpul barang-barang bekas untuk mendukung 

kehidupannya sehari-hari, yang tidak mempunyai kewajiban formal dan 

tidak terdaftar diunit administrasi pemerintahan (Twikromo, 1999 : 09). 

Secara konseptual pemulung adalah lapisan ekonomi dan budaya 

paling bawah dalam stratifigasi masyarakat kota (Wirosardjono 1984 : 34). 

Hal tersebut disebabkan karena pemulung biasanya tidak memiliki rumah 

yang memadai, penghasilan rendah, sering melakukan hal–hal yang tidak 

terpuji seperti mencuri, sehingga pemulung termasuk dalam lapangan 

sosial, ekonomi dan budaya yang paling bawah. 

Menurut Mudiyono, dkk (2007 : 135) pemulung adalah orang yang 

mengumpulkan dan memproses sampah di jalan-jalan, sungai-sungai, bak-

bak sampah dan lokasi pembuangan akhir sebagai komoditas pasar. 
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Di dalam penelitian ini yang dimaksudkan pemulung adalah 

pemulung yang mendapatkan barang bekas dengan cara memungut, 

mencari sampah dijalanan, TPS, TPA, atau rumah-rumah untuk dijual. 

Pada umumnya mereka bekerja dengan jalan kaki menggunakan alat kerja 

sederhana seperti karung dan gancau dan ada juga yang menggunakan 

sepeda berkeranjang dan becak, mereka juga bekerja tidak dibatasi oleh 

waktu jadi bekerja sesuka hati mereka. Jenis sampah yang dipungut adalah 

jenis sampah plastik, karet, minuman kaleng dengan besi, dan lain–lain. 

2. Kehidupan Pemulung  

Menurut Mudiyono (2005 : 148) faktor–faktor yang mendasari 

masyarakat menjadi pemulung antara lain: Faktor internal, yaitu kondisi 

kesehatan jasmani yang kuat, didesak dengan kebutuhan hidup yang 

semakin kompleks, sulit mencari pekerjaan lain, melakukan pekerjaan 

dengan senang, jaringan kerjasama pemulung kuat. Faktor eksternal, yaitu 

jumlah pemulung yang selalu bertambah, banyaknya penduduk akan selalu 

menghasilkan sampah yang jumlahnya akan semakin banyak. 

Pekerjaan sebagai pemulung sering digunakan sebagai alternative 

terakhir dalam mendapatkan uang untuk makan apabila mereka benar–

benar tidak mendapatkan hasil dari kegiatan utama mereka tentu saja 

mereka tidak merasa malu dan benar-benar terpaksa. Mereka yang 

beroperasi sebagai pemulung kadang kala melakukan pencurian kecil-

kecilan terhadap barang-barang milik warga apabila memang ada 

kesempatan. Bahkan kegiatan sebagai pemulung sering juga digunakan 
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sebagai sarana untuk memudahkan mereka dalam melakukan pencurian 

atau pengamatan sasaran-sasaran yang akan dijadikan obyek pencurian. 

Namun sebagian besar pemulung yang menekuni profesi tersebut sebagai 

satu-satunya sumber penghasilan tidak mau sama sekali mengambil 

barang-barang milik orang lain, karena mereka harus menjaga 

keberlanjutan dan kelangsungan aktifitas mereka jalur-jalur tertentu yang 

diangap mempunyai hasil cukup potensial. Hal-hal tersebut merupakan 

siasat mereka dalam perjuangan hidup untuk mendapatkan penghasilan 

ditengah keterbatasan ruang hidup yang lain didaerah perkotaan 

(Twikromo, 1999 : 35). 

Siasat untuk bertahan hidup dilingkungan perkotaan yang di lakukan 

oleh kaum pemulung bukan merupakan siasat tanpa dasar. Berbagai 

macam dan peristiwa dan pengalaman sepanjang hidup mereka, terutama 

yang berkaitan dengan kehidupan jalanan telah memberikan arah pada 

pilihan siasat yang pada umumnya duilakukan oleh pemulung. Bagaimana 

mereka mengkoordinasi dan mengatur aktivitas sehari-harinya agar tetap 

menjaga kelangsungan hidupnya didaerah perkotaan (Twikromo, 

1999:33). 

3. Penggolongan Pemulung 

Direktorat Jendral Cipta Karya (dalam Hardati, 2007) menjelaskan 

bahwa didalam pemulung ada dua istilah yaitu: (1) Pemulung adalah 

mereka yang mendapatkan barang bekas, dengan cara mencari di 

tumpukan tempat pembuangan sampah baik TPS, TPA, atau di rumah–
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rumah untuk dijual. (2) Rombengan adalah sebutan bagi mereka yang 

mendapatkan barang bekas dengan cara membeli. Sebagian dari mereka 

adalah ibu-ibu setengah baya, berkeliling naik sepeda atau berjalan kaki 

membawa keranjang (tenggok), bagor (karung), dan datang dari rumah ke 

rumah menanyakan barang bekas yang dapat dibeli. 

Menurut Komarudin, 1990 : 196. Pemulung juga memiliki ciri–ciri 

yang dibedakan menjadi 4 macam antara lain: (1) Menurut cara kerja 

pemulung dan jenis kegiatan, diantaranya: pemulung yang bekerja 

sambilan karena telah mempunyai pekerjaan tetap, pemulung yang bekerja 

dari satu tempat ke tempat lain, dan  pemulung yang bekerja di TPA 

sampah dan TPS sampah. (2) Menurut jenis peralatan yang digunakan, 

diantaranya: pemulung menggunakan keranjang dan sumpit bambu, 

pemulung yang menggunakan keranjang dan kain, dan pemulung yang 

menggunakan gerobak dorong atau becak. (3) Menurut organisasi 

usahanya, diantaranya: Pemulung yang bekerja mandiri dan pemulung 

yang bekerja berkelompok. (4) Menurut tempat tinggalnya, diantaranya: 

disekitar TPA sampah, disekitar TPS sampah, disepanjang bantaran kali 

dan jalur hijau, dan rumah–rumah sewa disekitar lokasi TPS sampah. 

Dilihat dari cara kerja dan hasil pungutannya, pemulung dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut. . 

a. Pemulung Mayeng. 

Pemulung Mayeng adalah pemulung yang kelasnya berada paling 

bawah. Ciri pemulung Mayeng antara lain: (a) Pemulung Mayeng 
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bekerja secara individu. (b) Memungut, mencari sampah dijalanan, di 

bak–bak sampah keluarga. (c) Bekerja dengan jalan kaki dengan alat 

kerja sederhana seperti karung dan gancau seandainya menggunakan 

alat transportasi yang digunakan adalah sepeda berkeranjang dan 

becak, pemulung Mayeng bekerja tidak dibatasi oleh waktu jadi 

bekerja sesuka hati mereka. Jenis sampah yang dipungut adalah jenis 

sampah plastik, karet, minuman kaleng dengan besi, dan lain–lain. 

(Sugianto dalam Mudiyono, 2005 : 135).  

Pemulung Mayeng bekerja tanpa batas wilayah dan waktu, 

mereka memungut sampah di halaman kantor, dijalanan dan ditempat–

tempat umum seperti pasar, pertokoan, tempat hiburan dan lapangan. 

Karena tanpa dibatasi waktu maka pemulung mayeng bekerja 

sesukanya yaitu ada yang mayeng siang hari, malam hari, dini hari 

(waktu subuh) dan sore hari.  

Pemulung mayeng disebut juga pemulung yang mencari yaitu 

mereka yang mencari barang-barang bekas dari tempat sampah untuk 

kemudian dijual kepada lapak, mereka tidak memiliki anak buah tapi 

sebaliknya mereka sebagai anak buah dari lapak. Penghasilan mereka 

berkisar antara Rp.5000 - Rp.20.000 per hari (Sukmawati 2007 : 54). 

Dalam penelitian ini, pemulung yang beroperasi di wilayah 

Banyumanik digolongkan sebagai pemulung Mayeng. Mereka 

sebagian besar bekerja jalan kaki dengan menggunakan alat kerja 

gerobak dan mencari barang-barang bekas dari tempat sampah untuk 
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kemudian dijual kepada lapak dan mereka tidak memiliki anak buah. 

Mereka bekerja tidak dibatasi oleh waktu karena mereka bekerja secara 

individu dan tidak ada yang mengatur. Mereka berpenghasilan 30.000 

rupiah per hari. 

b. Pemulung Pengepul . 

Pemulung Pengepul adalah pemulung yang kelasnya ada 

ditengah artinya pemulung pengepul melakukan proses pasar (membeli 

barang atau sampah dari pemulung mayeng dan menjual pada 

pemulung agen). Pemulung mayeng pasokan atau setorannya sangat 

terbatas dan jumlahnya sedikit, maka pemulung pengepul suatu saat 

keliling (mayeng) tetapi dengan bermodalkan uang artinya suatu ketika 

dia membeli barang–barang bekas milik masyarakat yang tidak dipakai 

sekaligus mencari dijalanan (Sugianto dalam Mudiyono, 2005 : 136). 

Pemulung pengepul disebut juga lapak yaitu orang yang membeli 

barang-barang bekas dari anak buahnya, mengepak berdasarkan jenis 

barang untuk kemudian dijual kepada pemulung agen. Lapak 

mempunyai anak buah 10 sampai 20 orang dan berpenghasilan 1 juta 

sampai 3 juta per bulan (Sukmawati 2007 : 54). 

c. Pemulung Agen. 

Pemulung Agen adalah pemulung yang kelasnya paling tinggi, 

ciri lain agen antara lain: (a) Memiliki tenaga kerja minimal 5 (lima) 

orang dan maksimal tidak terbatas, memiliki lahan tidak terbatas, 

memiliki lahan yang luas baik menyewa maupun milik pribadi. (b) 
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Memiliki armada angkot atau mobil colt, truk, becak, dan lain–lain. (c) 

Memiliki asrama untuk penampungan pamulung mayeng. Begitu juga 

dengan pemulung agen, mereka juga membeli barang rongsokan dari 

pemulung yang bekerja dengan cara keliling  atau mayeng (Sugianto 

dalam Mudiyono, 200 : 138).  

Pemulung agen disebut juga pemulung suplier yaitu orang yang 

membeli barang-barang bekas dari lapak dan atau pemulung langsung 

untuk kemudian dijual kepada pabrik-pabrik. Jumlah lapak yamg 

menyetor pada agen antara 5 sampai 10 lapak. Penghasilan rata-rata 

agen lebih dari 3 juta per bulan (Sukmawati 2007 : 54). 

 

E. Karakteristik Pemulung 

Karakteristik adalah suatu gambaran atau keadaan tentang obyek dimana 

gambaran tersebut menunjukkan ciri-ciri tertentu dari obyek dimaksud (the 

American People Ensyclopedia 1963 : 996). 

Karakteristik pemulung berarti merupakan ciri–ciri khusus yang dimiliki 

oleh pemulung. Karakteristik pemulung yang akan dideskripsikan meliputi 

karakteristik demografi, sosial dan ekonomi. Dalam landasan teori tidak 

semua karakteristik dijelaskan hanya beberapa karakteristik yang dianggap 

perlu untuk diketahui secara mendetail. Karakteristik demografi yang 

dimaksud adalah ciri-ciri yang meliputi umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, jumlah anggota keluarga, status tempat tinggal,  lama tinggal, dan 

intensitas pulang kampung. Sedangkan karakteristik sosial yang dimaksud 
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adalah ciri-ciri yang meliputi pendidikan, pengetahuan, sistem hubungan 

kerja, dan karakteristik ekonomi yang dimaksud adalah ciri-ciri yang meliputi, 

pendapatan, jam kerja efektif, pengalaman kerja/lama bekerja, dan pekerjaan. 

1. Karakteristik Demografi 

Karakteristik demografi yang dimaksud adalah ciri-ciri yang 

meliputi: umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota 

keluarga, status tempat tinggal, lama tinggal, dan intensitas pulang 

kampung. 

a. Umur 

Umur adalah tingkat kematangan seseorang yang terjadi sebagai 

hasil dari perkembangan mental dan emosional serta pertumbuhan fisik 

dalam kurun waktu tertentu (Sudjarwo, 2004 : 117). 

Umur seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun 

kalahiran diketahui. Perhitungan umur menggunakan pembulatan 

kebawah atau umur menurut ulang tahun terakhir umur dinyatakan 

dalam masehi (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2006 : 2). Misal 

seseorang lahir pada tanggal 30 Mei 1985 maka pada bulan Mei tahun 

2007 orang tersebut berumur 22 tahun, pada bulan Januari tahun 2008 

masih berumur 22 tahun setelah menginjak bulan Mei tahun 2008 baru 

berumur 23 tahun. 

Umur juga terkait dengan tenaga kerja. Tidak semua penduduk 

sebagai tenaga kerja sebagian diantaranya tergolong dalam kategori 

penduduk yang dapat menghasilkan barang atau jasa dan sebagian 
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tidak dapat digolongkan kedalamnya. Karena fisiknya terlalu lemah 

atau usianya terlalu muda dan sebagian lagi terlalu tua. 

Tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai penduduk yang 

berumur antara 15 s.d 54 tahun, yaitu mereka yang diperkirakan masih 

melakukan kegiatan ekonomi (Amien dan Sugianto, 1986 : 13). 

Menurut Ismail (1988 : 46) penggolongan tenaga kerja di 

Indonesia menggunakan takaran 10 tahun atau lebih. Penduduk diatas 

10 tahun yang secara aktif dan ada yang tidak aktif untuk mrncari 

kerja. Jadi dalam penelitian ini umur pemulung adalah umur yang 

dimiliki pemulung pada saat penelitian. Bekerja sebagai pemulung 

faktor usia tidak diperhatikan, hal tersebut disebabkan dalam 

memulung tidak diperlukan ketrampilan khusus sehingga banyak 

pemulung yang berumur di bawah usia 10 tahun. 

b. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin sama artinya dengan seks di artikan sebagai 

perbedaan organ biologis antara laki–laki dan perempuan terutama 

pada bagian–bagian reproduksi serta kodrat Tuhan sehingga tidak 

dapat ditukar atau dirubah (Rahmadewi, 2000:1). 

Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang 

didasarkan pada seks atau jenis kelamin (perbedaan biologis). 

Perbedaan biologis dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, 

bentuk tubuh, suara, dan sebagainya. Atas dasar itu terdapat kelompok 

masyarakat laki-laki atau pria dan kelompok perempuan atau wanita. 
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(www.google.com). Jenis kelamin yang dimaksud dalam pene;itian ini 

adalah jenis kelamin yang dimiliki oleh pemulung pada saat penelitian 

kebetulan dijumpai dan diwawancara. 

c. Status Perkawinan 

Status perkawinan adalah status ikatan hukum dalam suatu 

rumah tangga yang ditetapkan oleh Negara tertentu, yang terdiri atas 

belum kawin, kawin, janda, duda, cerai dan berpisah (Sudjarwo, 

2004:100). 

Menurut P. B Horton dan CL Hunt (dalam Sriyono, 2004 : 19) 

status perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara 

dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya 

mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak tetapi juga 

seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak 

orang (masyarakat). Arti sesunguhnya dari perkawinan adalah 

penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru 

serta pengakuan status baru oleh orang lain.sejalan dengan pandangan 

tersebut maka seorang yang belum atau taidak kawin tentu akan 

memiliki hak dan kewjiban yang berbeda dengan orang lain yang 

sudah kawin seseorang yang telah kawin tentu ada sederet kewajiban 

yang harus dipenuhi. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut 

maka seseorang harus bekerja agar memperoleh pendapatan. 

Status perkawinan juga diartikaan sebagai perubahan status 

seseorang dari bujangan atau janda atau duda menjadi status kawin. 
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Status perkawinan penduduk dapat di bedakan menjadi status belum 

pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda atau duda (http://id. 

wikipedia.org). 

Status perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah 

status perkawinan pemulung yang menjadi responden pada saat 

penelitian. 

d. Jumlah Anggota Keluarga 

Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu 

keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala 

rumah tangganya (Sudjarwo, 2004 : 3). 

Menurut P. B Horton dan CL Hunt (dalam Sriyono, 2004 : 19). 

Jumlah anggota keluarga yang dimaksud adalah banyaknya orang yang 

menjadi anggota dalam sebuah keluarga (rumah tangga). Satu keluarga 

merupakan suatu keluarga yang mempunyai nenek moyang sama, 

suatu keluarga yang disatukan, kekerabatan yang disatukan oleh darah 

atas perkawinan, pasangan perkawinan atau tanpa anak. 

Menurut Henry Tanjung dalam Sriyono (2004 : 20) keluarga 

memiliki fungsi sebagai pengaturan seksual atau reproduksi, 

sosialisasi, afeksi, perlindungan dan fungsi ekonomi. Kebutuhan dasar 

yang dimaksud adalah makanan, pakaian, dan perumahan yang sering 

disebut dengan kebutuhan primer atau ekonomi. Manusia memiliki 

kebutuhan antara lain kebutuhan dasar (ekonomis) dan perumahan 

yang disebut dengan kebutuhan primer. Untuk keperluan membeli 
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makanan, pakaian dan rumah semua memerlukan uang. Sehingga uang 

merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kalau 

kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seseorang akan berkutat 

disekitar kebutuhannya saja. 

Sejalan dengan kebutuhan manusia seperti disebut diatas dapat 

dipahami bahwa semakin banyak anggota sebuah keluarga akan 

semakin besar pula kebutuhan yang akan dipenuhi. Dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut tentu akan dibutuhkan adanya kerja keras agar 

memperoleh pendapatan yang besar guna memenuhi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga. 

Dalam penelitian ini jumlah anggota keluarga yang dimaksud 

adalah jumlah anggota keluarga pemulung yang beroperasi di wilayah 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.  

e. Status Tempat Tinggal 

Kebanyakan tempat tinggal pemulung hanya bersifat sementara. 

Semua pemulung memberikan keterangan bahwa mereka bertempat 

tinggal di tempat pengumpul atau mereka sering menyebut dengan bos. 

Mereka bertempat tinggal di rumah bos tidak dipungut biaya. Bahkan 

ada bos yang baik, karena selain tidak memungut biaya kontrak atau 

kos masih memberi makan. Mereka yang tidak dapat bertempat tinggal 

bersama dengan bos, membuat rumah-rumah tidak permanen disekitar 

lahan kosong, sehingga membuat pemandangan kurang indah (Hardati, 

2007 : 29). 



 27

Tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status 

tempat tinggal pemulung yang bekerja atau beroperasi di suatu 

wilayah, apakah pemulung tersebut bertempat tinggal mengelompok di 

satu bos atau bertempat tinggal sendiri-sendiri. 

f. Lama Tinggal 

Lama tinggal adalah lamanya seseorang tinggal di suatu daerah, 

misalnya orang yang tidak pernah pindah ke daerah lain, lamanya 

tinggal dihitung sama dengan umurnya, sebaliknya migran atau 

pendatang. Lamanya tinggal dihitung sejak pertama kali menetap di 

daerah tersebut (Kartomowirosuhardjo, 1985 : 57). Dengan lamanya 

mereka tinggal disuatu wilayah akan diketahui alasan mereka 

menghuni lokasi tersebut dan bagaimana kehidupan mereka sehari-

hari. Di dalam menentukan lamanya tinggal dibedakan atas waktu 

tinggal, perbedaan lama tinggal dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah pemulung tersebut merupakan penduduk asli atau merupakan 

pendatang. 

Dalam menempati suatu lokasi, pemulung juga memperhatikan 

daerah yang banyak terdapat sampah atau barang pulungan sehingga 

mereka lebih memilih bertempat tinggal di sekitar tempat pembuangan 

akhir sampah atau tempat pembuangan sampah sementara. 

g. Intensitas Pulang Kampung 

Pulang kampung adalah pulangnya seseorang ke daerah asal 

untuk menengok atau sekedar mengirimi uang dan oleh-oleh untuk 
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keluarga yang ditinggalkan selama melakukuan mobilitas. Pemulung 

biasanya pulang ke daerah asal tidak pasti, ada yang setiap hari atau 

ngelaju, setiap minggu sekali, setiap bulan sekali dan ada yang setiap 

tahun sekali. Mereka pulang ke daerah asal biasanya ada keperluan. 

Dalam penelitian ini intensitas pulang kampung diukur menggunakan 

indikator-indikator sebagai berikut: (1) Setiap tahun sekali, (2) Setiap 

bulan sekali, (3) Setiap minggu sekali, (4) Setiap 2 mingu sekali. 

2. Karakteristik Sosial. 

Karakteristik sosial yang dimaksud adalah ciri-ciri yang meliputi: 

pendidikan, pengetahuan, sistem hubungan kerja. 

a. Pendidikan. 

Pendidikan adalah merupakan rangkaian kegiatan yang 

internasional, bertujuan, disengaja direncanakan, diorganisir dengan 

sistematis, diaeasi, dinilai ulang untuk menghasilkan prototipe manusia 

terdidik yang bermutu dan efisien (Kartono 1992 : 24). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam http://www.samudra-

studio.com, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, Bangsa dan Negara. 
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Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan bagi perannya dimasa 

yang akan datang (UU RI No. 2 tahun 1989). 

Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah 

terdiri atas: (1) Pendidikan dasar, di selenggarakan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan dan ketrampilan 

dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Pendidikan 

dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 tahun yang 

diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan 

sederajat. (2) Pendidikan menengah, untuk melanjutkan dan meluaskan 

pedidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. Serta dapat 

mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia atau pendidikan 

tinggi. Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang lamanya 3 

tahun sesudah pendidikan dasar dan di selenggarakan di Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang sederajat. 

(3) Pendidikan tertinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan 

menegah yang di selenggarakan untuk menyiapakan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau 
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menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut 

perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah 

tinggi, institut atau universitas (UU RI No. 2 tahun 1989). 

Pada umumnya tingkat pendidikan seeorang sangat berpengaruh 

terhadap besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka semakin tinggi peluang kerja serta semakin 

tinggi pendapatan dan status sosialnya. . 

Dilihat dari segi pendidikan, umumnya pemulung berpendidikan 

rendah. Karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki sehingga 

sangat sulit mereka untuk memperoleh pekerjaan sesuai bidang yang 

mereka miliki. Pemulung merupakan pekerjaan yang tepat untuk 

mereka, karena tidak memerlukan pendidikan yang sangat tinggi. 

Mereka juga tidak menginginkan bekerja sebagai pemulung karena 

bekerja sebagai pemulung dianggap rendah oleh masyarakat umum. 

Dalam penelitian ini pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan secara formal yang meliputi: tidak sekolah, tamat SD, 

tamat SMP. Secara khusus pemulung tidak memiliki pendidikan secara 

informal seperti kursus–kursus dan sebagainya. Beberapa hasil 

penelitian mengenai pendidikan pemulung, bahwa 70% pemulung di 

Surabaya tidak lulus SD (Komarudin, 1999 : 197). Hal tersebut dapat 

dapat dijadikan acuan tentang tingkat pendidikan pemulung masih 

rendah jika dibandingkan dengan pendidikan masyarakat umum. 
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b. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau 

disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk variabel, tetapi tidak 

dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur 

yang secara benar atau berguna (http://id/wikipedia.org). 

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang 

ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan inderawi. 

Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal 

budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum 

pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang 

mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan 

pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. 

Pengetahuan tentang keadaan sehat dan sakit adalah pengalaman 

seseorang tentang keadaan sehat dan sakitnya seseorang yang 

menyebabkan seseorang tersebut bertindak untuk mengatasi masalah 

sakitnya dan bertindak untuk mempertahankan kesehatannya atau 

bahkan meningkatkan status kesehatannya. Rasa sakit akan 

menyebabkan seseorang bertindak pasif dan atau aktif dengan tahapan-

tahapannya. (Irmayanti, dkk, 2007). 

Dalam penelitian ini pengetahuan tidak ada indikatornya, jadi 

pengetahuan tidak dimasukkan dalam tabel karakteristik, hanya di 

deskripsikan yaitu dengan mengamati cara berbicara dan tindakan 

pemulung pada saat wawancara. 
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c. Sistem Hubungan Kerja Pemulung 

Sistem hubungan kerja adalah hubungan interaksi antara 

pemulung dengan seorang lapak atau bos pemulung dalam 

menyetorkan atau menjual hasil pungutannya. Sistem hubungan kerja 

harus selalu dimiliki oleh setiap pemulung karena merupakan salah 

satu strategi dalam mempertahankan kelanjutan pekerjaan. 

Di Yogyakarta sistem hubungan kerja pemulung barang bekas 

sangat rumit. Meskipun akhirnya bermuara pada satu atau dua pembeli 

utama, tetapi hierarki dibawahnya sangatlah beragam. Pembeli utama 

adalah mereka yang membeli atau mengumpulkan barang bekas dan 

menjualnya kembali dalam jumlah besar ke luar Kota Yogyakarta yaitu 

sampai Surabaya, Cengkareng dengan menggunakan truk carteran 

(YUDP, 1992 dalam Hardati 2007 : 6). 

Sistem hubungan kerja yang dimaksud disini adalah kegiatan 

pemulung dalam menyetorkan atau menjual hasil pungutannya, apakah 

langsung dijual ke pabrik, ke lapak atau dipilah-pilah sendiri menurut 

barang pungutan kemudian baru dijual kepada lapak atau ke pabrik. 

3. Karakteristik Ekonomi 

Karakteristik ekonomi yang dimaksud adalah ciri-ciri yang meliputi: 

pendapatan, jam kerja efektif, pengalaman kerja/lama bekerja, pekerjaan. 

a. Pendapatan 

Mata pencaharian adalah jenis pekerjaan yang dilakukan 

penduduk. Dari pekerjaan mereka akan mendapatkan upah atau 
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penghasilan sehingga kebutuhan beraneka ragam. Dalam menghitung 

tingkat pendapatan juga mengetahui besarnya pengeluaran yang 

dilakukan. Meskipun seseorang memiliki pendapatan yang tinggi 

namun pengelurannya besar maka dalam pengukuran kesejahteraan 

akan rendah. Pengeluaran disini adalah pengeluaran setiap bulan baik 

untuk konsumsi makanan maupun non makanan (BPS, 2006 : 14). 

Badan Pusat Statistik juga mengemukakan adanya pendapatan 

rata–rata keluarga yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:              

(1) Pendapatan rata–rata harian. (2) Pendapatan rata–rata bulanan.    

(3) Pendapatan rata–rata tahunan. 

Pemulung merupakan suatu pekerjaan yang akan mendapatkan 

hasil untuk dijual, dan hasil dari penjualan tersebut merupakan 

pendapatan dari mereka. Sering pendapatan tersebut jauh dari 

pemenuhan hidup sehari-hari. Pendapatan pemulung tidak teratur, 

tidak dapat dipastikan tergantung dari banyak sedikitnya barang yang 

diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari. Pendapatan 

keluarga pemulung diperoleh dari hasil pengumpulan barang–barang 

bekas ditempat sampah hasilnya untuk makan dan sisanya ditabung 

untuk keperluan masa yang akan datang. 

Para rombengan memperoleh pendapatan rata-rata setiap hari 

berkisar 200 sampai 5000 rupiah. Sedangkan yang menjadi pemulung 

akan mendapatkan setiap hari tidak tetap, karena selain sulit diunitkan 

juga tidak pasti perolehannya. Umumnya mereka mengumpulkan 
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barang bekas dalam jangka waktu dua sampai empat hari dan sesudah 

itu baru di bawa ke pool. Pendapatan pemulung lebih kecil dari 

pendapatan rombengan, besarnya pendapatan pemulung di Yogyakarta 

setiap minggu rata-rata berkisar antar 5000 sampai 10.000 rupiah 

(Hardati, 2007 : 8). 

Jadi di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan 

pemulung adalah uang yang diterima oleh seorang pemulung yang 

beroperasi di Kecamatan Banyumanik setiap harinya, dengan cara 

mengumpulkan barang rongsokan dan setelah itu dijual kepada 

seorang lapak. 

b. Jam Kerja Efektif 

Jam kerja efektif adalah lamanya waktu yang digunakan 

pemulung untuk bekerja selama waktu yang dimaksud, misalnya 

dalam satu hari, satu minggu, atau satu bulan (Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi, 2007 : 1). Dalam bekerja sebagai pemulung waktu yang 

digunakan untuk bekerja tidak teratur secara pasti, hal tersebut 

dikarenakan pemulung termasuk pekerja usaha sendiri sehingga dalam 

menentukan jam kerja frekwensinya tidak ada yang mengatur. 

Biasanya mereka bekerja sepagi mungkin sampai sore. 

c. Pengalaman Kerja/Lama Bekerja 

Pengalaman bekerja atau lama bekerja adalah pengalaman 

bekerja pada jawatan Pemerintah, yang telah terputus lebih dari tiga 

tahun, atau pengalaman pekerjaan partikular (Badan Pusat Statistik 
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dalam "http://www.ristek.go.id"). Pekerjaan sebagai pemulung tidak 

mematok seberapa berpengalamannya atau seberapa lamanya mereka 

berkerja, karena pekerjaan sebagai pemulung tidak diperlukan 

ketrampilan khusus jadi banyak yang menjadi pemulung tanpa harus 

mempunyai latar belakang apakah sudah berpengalaman atau tidak. 

Dalam penelitian Susanti, 2007 bahwa di TPA Bawang 

Kabupaten Banjarnegara lama bekerja pemulung 2,5 sampai 10 tahun. 

Sedangkan di Banyumanik lama bekerja pemulung 2 sampai 6 tahun,  

jadi pekerjaan sebagai pemulung di Kecamatan Banyumanik belum 

lama dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara. 

d. Pekerjaan 

Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan 

oleh manusia. Dalam arti sempit istilah pekerjaan digunakan untuk 

suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam 

pembicaraan sehari–hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan 

profesi (http://id.wikipedia.org). 

Pekerjaan juga disebut dengan mata pencaharian yaitu 

merupakan aktivitas manusia untuk memeperoleh taraf hidup yang 

layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya 

berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan 

demografinya. (Daldjoeni 1982 : 89). 

Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian 

pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok 
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adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang 

ada dilakukan sehari-hari sedangkan mata pencaharian sampingan 

adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang 

ada dilakukan hanya untuk mengisi waktu. 

Sulitnya mencari lapangan kerja dan terbatasnya lahan pertanian 

membuat sebagian masyarakat memutuskan menggeluti pekerjaan 

sebagai pemulung. Pekerjaan sebagai pemulung dianggap lebih mudah 

karena tidak membutuhkan keahlian khusus. 

 

F. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan 

atau diakui keberadaanya oleh Pemerintah Daerah dan lokasi yang telah 

ditentukan untuk menampung sampah sebelum diangkut atau dibuang ke 

Tempat Pembuangan Akhir sampah (Perda No.6 tahun 1993, pasal 1 f). 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) merupakan tempat transit 

pembuangan sampah yang kemudian setiap harinya diangkut oleh petugas 

DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) kota dengan menggunakan truk 

untuk mengangkut kontainer sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir 

sampah (TPA) yang terletak di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen 

Kota Semarang. Di Kecamatan Banyumanik yang terdiri dari 11 Kelurahan,  

terdapat 22 TPS yang letaknya menyebar di seluruh Kelurahan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pelaksanaan penelitian ini yaitu penelitian survey. Penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengetahui karakteristik demografi, sosial, ekonomi 

pemulung berdasarkan daerah asal di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. 

 

A. Lokasi Penelitian 

Di dalam pelaksanaan penelitian, peneliti memilih lokasi di Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang dengan alasan Banyumanik merupakan alternatif 

bertempat tinggal karena daerahnya berada di atas dan bebas banjir jadi 

Banyumanik merupakan konsentrasi penduduk sehingga berpotensi menjadi 

sumber sampah yaitu sampah dari rumah tangga dan non rumah tangga seperti 

pertokoan, rumah makan, penginapan, maupun dari fasilitas umum seperti 

institusi pendidikan, institusi kesehatan, perkantoran, penyapuan jalan, dan 

pasar. Dengan adanya sumber sampah tersebut jadi banyak pemulung yang 

mencari nafkah di tempat tersebut. 

 

B. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugioyono, 2004 : 55). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemulung yang beroperasi 

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang  yaitu berjumlah 240 pemulung. 

 

C. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2004 : 56). 

Dalam pengambilan sampel pemulung yang menjadi responden, tekhnik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah insidental sampling. Tekhnik 

insidental random sampling adalah metode pengambilan sampel anggota 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2004 : 57). Maka dalam penelitian ini sampelnya 

adalah seluruh pemulung yang beroperasi di wilayah Kecamatan Banyumanik 

yang pada saat penelitian kebetulan dijumpai atau dapat dijumpai. Maksud 

dari dapat dijumpai adalah apabila peneliti menjumpai beberapa pemulung, 

kemudian peneliti menanyakan keberadaan pemulung-pemulung lain dan 

seterusnya untuk kemudian diambil sebagai sampel sesuai target yang 

diharapkan peneliti. Dalam penelitian ini jumlah sampel yaitu 25% dari rata-

rata pemulung yang beroperasi di wilayah Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang yaitu 60 responden. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diambil 

(Sugiyono, 2004 : 2). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Daerah Asal Pemulung 

Pemulung adalah pelaku mobilitas non permanen karena tidak 

mempunyai tujuan untuk menetap dalam kurun waktu yang lama. Daerah 

asal pemulung disini adalah untuk mengetahui asal daerah pemulung yang 

kemudian di jadikan acuan untuk mengetahui masing-masing karakteristik 

demografi, sosial, ekonomi pemulung tiap daerah asal. 

2. Daerah Tujuan 

Daerah tujuan disini adalah tempat atau daerah yang menjadi tujuan 

pelaku mobilitas, baik mobilitas permanen maupun non permanen. Daerah 

tujuan mobilitas biasanya adalah kota, karena kota banyak terdapat 

lapangan pekerjaan dan sarana prasarana yang lebih memadai 

dibandingkan dengan daerah asal. 

3. Karakteristik Demografi meliputi. 

a. Umur yaitu tingkat kematangan seseorang yang terjadi sebagai hasil 

dari perkembangan mental dan emosional serta pertumbuhan fisik 

dalam kurun waktu tertentu. Umur pemulung yang dimaksud adalah 

usia yang dimiliki responden pada saat penelitian. Instrument untuk 

tingkat umur bersifat terbuka. 

b. Jenis Kelamin sama artinya dengan seks di artikan sebagai perbedaan 

organ biologis antara laki–laki dan perempuan terutama pada bagian–

bagian reproduksi serta kodrat Tuhan sehingga tidak dapat ditukar atau 

dirubah. Jenis kelamin pemulung yang dimaksud adalah jenis kelamin 
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yang dimiliki oleh pemulung pada saat penelitian. Pertanyaan untuk 

jenis kelamin ini bersifat terbuka. 

c. Status perkawinan, yaitu status ikatan hukum dalam suatu rumah 

tangga yang ditetapkan oleh Negara tertentu, yang terdiri atas belum 

kawin, kawin, janda, duda, cerai dan berpisah. Status perkawinan di 

ukur apakah responden termasuk kategori sudah menikah, belum 

menikah, duda atau janda.   

d. Jumlah anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu 

keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala 

rumah tangganya. Jumlah anggota keluarga yang dimaksud adalah 

jumlah anggota keluarga pemulung yang beroperasi di wilayah 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. 

e. Status tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status 

tempat tinggal pemulung yang bekerja atau beroperasi di suatu 

wilayah, apakah pemulung tersebut bertempat tinggal mengelompok di 

satu bos atau bertempat tinggal sendiri-sendiri. 

f. Lama tinggal adalah lamanya seseorang tinggal di suatu daerah, 

misalnya orang yang tidak pernah pindah ke daerah lain, lamanya 

tinggal dihitung sama dengan umurnya, sebaliknya migran atau 

pendatang. Lamanya tinggal dihitung sejak pertama kali menetap di 

daerah tersebut. Pertanyaan untuk lama tinggal bersifat campuran. 
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g. Intensitas pulang kampung adalah pulangnya seseorang ke daerah asal 

untuk menengok atau sekedar mengirimi uang dan oleh-oleh untuk 

keluarga yang ditinggalkan selama melakukuan mobilitas. 

4. Karakteristik Sosial meliputi. 

a. Pendidikan yaitu jenjang pendidikan yang telah ditempuh responden 

yakni tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP. 

b. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau 

disadari oleh seseorang. Pengetahuan dapat dilihat atau dinilai dengan 

mengamati cara berbicara dan tindakan responden pada saat 

wawancara. 

c. Sistem Hubungan Kerja adalah hubungan antara pemulung dengan 

lapak atau bos pemulung dalam menyetorkan atau menjual hasil 

pungutan. 

5. Karakteristik Ekonomi meliputi. 

a. Pendapatan adalah besarnya pendapatan yang diperoleh responden 

setiap harinya dalam memulung. Untuk pertanyaan tingkat pendapatan 

bersifat terbuka. 

b. Jam kerja efektif adalah lamanya waktu yang digunakan pemulung 

untuk bekerja selama waktu yang dimaksud, misalnya dalam satu hari, 

satu minggu, atau satu bulan. Pertanyaan pada instrument penelitian 

mengenai jumlah jam kerja pemulung bersifat terbuka. 

c. Pengalaman kerja/lama bekerja adalah seberapa banyak pengetahuan 

tentang pekerjaan yang telah di jalani dan berapa lama pekerjaan itu di 
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lakukan dalam masa bekerja. Untuk pertanyaan pengalaman kerja/lama 

bekerja bersifat terbuka. 

d. Pekerjaan adalah mata pencaharian pokok ataupun sampingan yang 

dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 

Pertanyaan pada instrument penelitian mengenai pekerjaan bersifat 

terbuka. 

5.   Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang 

disediakan atau diakui keberadaanya oleh Pemerintah Daerah dan lokasi 

yang telah ditentukan untuk menampung sampah sebelum diangkut atau 

dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir sampah (Perda No.6 tahun 1993, 

pasal 1 f). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi, maka peneliti menggunakan alat dan 

metode pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Metode angket atau kuesioner 

Metode angket ini adalah jenis angket tertutup yang sudah 

disediakan jawabanya sehingga responden tinggal memilih. Angket ini 

menggunakan empat alternative jawaban. Item-item pada angket ini untuk 

mendapatkan data langsung dari pemulung tentang karakteristik demografi 

sosial ekonomi pemulung berdasarkan daerah asal pemulung di 
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Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Angket ini digunakan untuk 

acuan di dalam mengungkap data primer. 

2. Wawancara 

Metode wawancara digunakan sebagai pelengkap untuk mengungkap 

data yang sulit diperoleh melalui angket kuesioner, misalnya mengenai 

sikap, tanggapan dan pendapatan responden sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. Metode wawancara ini dilakukan dengan mengadakan 

wawancara langsung dengan perangkat desa guna mengecek kebenaran 

jawaban responden. 

3. Metode observasi 

Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui karakteristik 

demografi sosial ekonomi dan daerah asal pemulung yang beropersi di 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. 

 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data, yaitu metode 

deskriptif kualitatif dan metode deskriptif persentase. 

1. Metode deskriptif kualitatif 

Metode deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan memberikan 

deskriptif dari data yang diperoleh, baik data dari catatan-catatan lapangan, 

interview, observasi dan angket diatur berdasarkan kebutuhan peneliti 

sehingga informasi kualitatif dengan fokus penelitian yang kemudian 

disusun atas dasar pemikiran, insitusi, pendapat/kriteria tertentu. Deskripsi 
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ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik demografi, sosial, dan 

ekonomi pemulung berdasarkan daerah asal. 

2. Metode deskriptif persentase 

Metode deskriptif persentase digunakan untuk mempengaruhi data-

data yang diperoleh dari angket dengan pemberian skor dari jawaban: 

a. diberi nilai 4 

b. diberi nilai 3 

c. diberi nilai 2 

d. diberi nilai 1 

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dengan rumus 

sebagai berikut: 

Dp = %100×
N
n  

Keterangan: 

Dp = Deskriptif persentatif 

n = Jumlah jawaban responden 

N = Jumlah total responden (Arikunto, 1993 : 244). 

Dengan melakukan proses analisis tersebut diatas, maka data yang 

diperoleh akan membentuk gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek 

yang menjadi fokus penelitian yang kemudian akan memberikan jawaban atas 

masalah, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dan diintrepretasikan 

dalam suatu uraian dasar yang berupa kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan gambaran umum tentang penelitian, 

diskripsi dan analisa data hasil penelitian yang telah diperoleh dari proses 

penelitian. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi geografis dan data 

kependudukan lokasi penelitian berikut ini akan disajikan mengenai letak 

daerah, luas wilayah, jumlah dan komposisi penduduk. Dari gambaran umum 

daerah penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk melihat gambaran lain 

yang dapat digunakan untuk penelitian ini. Gambaran umum daerah penelitian 

ini dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Letak daerah penelitian 

Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu kecamatan yang 

termasuk dalam wilayah administrasi Kota Semarang Propinsi Jawa 

Tengah. Secara astronomi Kecamatan Banyumanik terletak pada 070 01’ 

25” – 070 06’ 41” Lintang Selatan (LS) dan 1100 27’ 19” Bujur Timur 

(peta RBI lembar 1408 – 544 Jatingaleh, 2001). Batas administrasi 

Kecamatan Banyumanik adalah sebagai berikut sebelah utara adalah 

Kecamatan Gajahmungkur, sebelah selatan adalah Kecamatan Ungaran, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, sebelah timur adalah Kecamatan 

Tembalang dan sebelah barat adalah Kecamatan Gunungpati.  

 



 46

2. Luas Wilayah 

Luas wilayah Kecamatan Banyumanik 2.680.046 ha. Penggunaan 

lahan di kecamatan Banyumanik dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1  
Penggunaan lahan di Kecamatan Banyumanik 

 
No Penggunaan lahan  Luas (Ha) Prosentase (%) 

1 
2 
3 
4 

Sawah 
Pekarangan/bangunan 
Tegal/kebun 
Lainnya  

103,41 
1.926,81 
608,66 
178,06 

3,67% 
68,40% 
21,61% 
3,32% 

Jumlah  2.816,94 100% 
Sumber : Kecamatan Banyumanik Dalam Angka, 2006 

Tabel 4.1 merupakan jenis penggunaan lahan di Kecamatan 

Banyumanik yang sebagian besar diperuntukkan bagi pekarangan atau 

bangunan atau pemukiman yaitu seluas 1.926,81 Ha (68,40%), tegalan dan 

kebun seluas 608,66 Ha (21,61%), sawah seluas 103,41 Ha (3,67%) dan 

penggunaan lahan lainnya seluas 178,06 Ha (6,32%). 

3. Jumlah dan Komposisi Penduduk 

Penduduk Kecamatan Banyumanik pada tahun 2006 berjumlah 

112.256 jiwa terdiri dari 56.311 penduduk laki-laki dan 57.262 penduduk 

perempuan. Kepadatan aritmatik 40 jiwa/ha. Jumlah kepala keluarga (KK) 

sebanyak 27.900 dengan setiap keluarga terdapat rata-rata 4 jiwa 

(monografi Kecamatan Banyumanik 2007). Jumlah penduduk kecamatan 

banyumanik berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Kelurahan Laki-laki 
(jiwa) 

Perempuan 
(jiwa) 

Jumlah 
(jiwa) 

1 Pudakpayung 6,037 5,930 11,967 
2 Gedawang 1,976 1,975 3,951 
3 Jabungan 1,350 1,286 2,636 
4 Padangsari 6,430 6,940 13,370 
5 Banyumanik 4,707 4,857 9,564 
6 Srondol Wetan 9,408 9,773 19,181 
7 Pedalangan 4,866 4,688 9,554 
8 Sumur Boto 4,501 4,983 9,484 
9 Sondol Kulon 5,467 5,440 10,907 
10 Tinjomoyo 4,496 4,358 8,854 
11 Ngesrep 7,073 7,032 14,105 
Jumlah 56,311 57,262 113,573 

Sumber : Kecamatan Banyumanik dalam Angka, 2006 

4. Jumlah Penduduk Datang dan Pindah 

Menurut monografi Kecamatan Banyumanik jumlah penduduk yang 

datang dan pindah dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk Pendatang dan Pindah  

Pendatang  Pindah  
No Kelurahan Laki-laki 

(jiwa) 
Perempuan 

(jiwa) 
Laki-laki 

(jiwa) 
Perempuan 

(jiwa) 
1 Pudakpayung 315  277  94 4 
2 Gedawang 83  80  21 12 
3 Jabungan 1  -    1 - 
4 Padangsari 173  135  264 186 
5 Banyumanik 103  85  53 48 
6 Srondol Wetan 426  416  308 265 
7 Pedalangan 286  228  146 129 
8 Sumur Boto 235  183  168 146 
9 Sondol Kulon 198  184  168 138 
10 Tinjomoyo 167  163  122 104 
11 Ngesrep 192  198  318 2736 
Jumlah  2.179  1.949  1.663 1.346 

Sumber : Kecamatan Banyumanik dalam Angka, 2006 
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Tabel 4.3 merupakan jumlah penduduk pendatang dan pindah di 

Kecamatan Banyumanik penduduk pendatang sebagian besar berasal dari 

Kelurahan Srondol Wetan laki-laki yaitu 426 jiwa dan perempuan yaitu 

416 jiwa, sedangkan penduduk pindah sebagian besar berasal dari 

Kelurahan Ngesrep yaitu 318 jiwa dan perempuan yaitu 2.736 jiwa. 

 
B. Hasil Penelitian  

Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan dengan menggunakan 

angket, observasi dan wawancara langsung dengan responden maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisa data hasil penelitian. Berikut ini adalah 

hasil penelitian yang di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. 

1. Deskripsi daerah asal pemulung yang beroperasi di Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang. 

Dari data hasil penelitian didapat bahwa pemulung yang berada di 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada dasarnya tidak semuanya 

berasal dari daerah Kota Semarang melainkan dari berbagai daerah 

disekitarnya. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 
Deskripsi Daerah Asal Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No Daerah asal  Jumlah  Prosentase (%) 
1 Grobogan  39 65 
2 Wonosobo  10 16.7 
3 Semarang  6 10 
4 Kendal  2 3.3 
5 Kebumen  1 1.7 
6 Cilacap  1 1.7 
7 Jepara  1 1.7 

Jumlah 60 100 
Sumber : Hasil Penelitian, 2007 
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Dari tabel 4.4 terlihat bahwa dari 60 responden, sebagian besar 

pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik adalah yang berasal 

dari Grobogan yaitu 39 orang, dari Semarang 6 orang, selebihnya 10 orang 

dari Wonosobo, 2 orang dari Kendal, 1 orang dari Kebumen, 1 orang dari 

Cilacap dan 1 orang dari Jepara. 

2. Deskripsi daerah tujuan pemulung dari daerah asal. 

Banyumanik adalah daerah kota karena memiliki ciri-ciri kota, yaitu 

terdapatnya sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar, swalayan 

dan supermarket, adanya tempat parkir bagi kendaraan yang memadai, 

anggota masyarakatnya beraneka ragam atau heterogen dan bersifat 

individualisme, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang dalam, 

masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian nonagraris. (Bintarto 

1983 : 43-46). Banyumanik juga mempunyai fungsi sebagai pusat 

perdagangan, pendidikan dan kesehatan (Bintarto 1983 : 38). 

Pemulung lebih memilih Banyumanik sebagai tujuan mobilitas non 

permanen karena Banyumanik adalah tujuan hunian bagi masyarakat baik 

dari dalam maupun luar kota karena letaknya mudah dijangkau yaitu 

dipinggiran kota yang berada diatas dan bebas banjir, jadi merupakan 

konsentrasi penduduk dengan segala konsekuensinya seperti sampah yang 

terjadi karena perkembangan kota dan masyarakatnya, misalnya sampah 

dari rumah tangga dan non rumah tangga seperti pertokoan, rumah makan, 

penginapan, maupun dari fasilitas umum seperti institusi pendidikan, 

institusi kesehatan, perkantoran, penyapuan jalan dan pasar. 
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Pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik sebagian 

besar adalah pemulung yang berasal dari Grobogan, karena Banyumanik 

tempatnya mudah dijangkau dan biaya transport dari Grobogan ke 

Banyumanik cukup murah, sehingga pemulung memilih Banyumanik 

sebagai daerah tujuan mobilitas non permanen. Mobilitas penduduk 

merupakan salah satu strategi yang paling mujarab untuk mendapatkan 

pekerjaan dan meningkatkan penghasilan karena keterbatasan lapangan 

pekerjaan di daerah asal dan pengangguran yang banyak sehingga 

mendorong penduduk Grobogan untuk melakukan mobilitas ke kota. 

3. Deskripsi karakteristik demografi pemulung di Kecamatan Banyumanik 

Dari hasil penelitian diperoleh data dalam bentuk tabel seperti 

berikut. 

Tabel 4.5 
Deskripsi Umur Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Kelompok Umur Frekwensi Persentase (%)  

1 15-<20 3 5.1 

2 20-<25 2 3.4 

3 25-<30 5 8.5 

4 30-<35 6 10.2 

5 35-<40 16 27.2 

6 40-<45 12 14.4 

7 45-<50 10 17 

8 50-<55 3 5.1 

9 55->60 3 5.1 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 
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Dari tabel 4.5 diketahui bahwa sebagian besar pemulung yang 

beroperasi di Kecamatan Banyumanik berumur produktif yaitu 35 sampai 

40 tahun. Dari hasil penelitian pada 60 responden menunjukkan bahwa 

usia terendah pemulung adalah 15 sampai 20 tahun tahun dan usia 

tertinggi adalah 55 sampai 60 tahun. 

Tabel 4.6 
Deskripsi Jenis Kelamin Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Jenis Kelamin Frekwensi Persentase (%) 

1 Laki-laki 37 61.7 

2 Perempuan  23 38.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah 37 diantaranya laki-laki dan 

selebihnya 23 perempuan. Apabila dipersentasekan terlihat 61.7% dari 

pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik adalah laki-laki dan 

sisanya 38.3% adalah perempuan. 

Tabel 4.7 
Deskripsi Status Perkawinan Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Status perkawinan Frekwensi Persentase (%) 

1 Belum menikah 5 8.3 

2 Menikah  52 86.7 

3 Janda / Duda 3 5 

Jumlah 60 100 
Sumber : Hasil Penelitian, 2007 
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Dari tabel 4.7 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar pemulung 

yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik telah menikah yaitu sebanyak 

52 pemulung dan jika dipersentasekan terlihat 86,7% dan 8.3% belum 

menikah dengan jumlah 5 orang, sisanya 5% telah menjadi janda yaitu 3 

orang responden. 

Tabel 4.8 
Deskripsi Usia Perkawinan Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Usia pekawinan (tahun) Frekwensi Persentase (%) 

1 0 5 8.3 

2 < 10  1 1.7 

3 10 – 15  16 26.7 

4 15 – 20  9 15 

5 > 20  29 48.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden, sebagian besar memiliki usia perkawinan lebih dari 20 tahun 

yaitu 29 orang dan jika dipersentasekan adalah 48.3% sedangkan 10 

sampai 15 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 26.7%, 15 sampai 

20 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 15% dan 1 orang memiliki 

usia perkawinan kurang dari 10 tahun yaitu 1,7%. Kemudian selebihnya 5 

orang responden belum menikah dengan persentase 8.3%. 
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Tabel 4.9 
Deskripsi Jumlah Anggota Keluarga Pemulung 

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No Jumlah Anggota Keluarga  Frekwensi Persentase (%) 

1 2 5 8.3 

2 3 - 4 24 40.8 

3 5 - 6 25 41.6 

4 7 - 8 6 10 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden telah mempunyai jumlah anggota keluarga 5 sampai 6 orang 

yaitu sebanyak 25 responden dengan persentase 41,6%, 3 sampai 4 orang 

sebanyak 24 responden (40,8%), 7 sampai 8 orang sebanyak 6 responden 

(10%) dan selebihnya 5 responden memiliki jumlah anggota keluarga 2 

orang. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar pemulung 

telah memiliki anak. 

Tabel 4.10 
Deskripsi Jumlah Anak Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Jumlah anak Frekwensi Persentase (%) 

1 Tidak punya  5 8.3 

2 1 orang 10 16.7 

3 2 orang 14 23.3 

4 3 orang 14 23.3 

5 4 orang 11 18.3 

6 5 orang 3 5 

7 6 orang 3 5 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 
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Dari tabel 4.10 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden sebagian besar telah memiliki 2 sampai 3 orang anak yaitu 

sebanyak 18 responden dengan persentase 46.6%, 11 responden memiliki 

4 orang anak dengan persentase 18.3%, 10 responden memiliki 1 orang 

anak dengan persentase 16.7%, 6 responden memiliki 5 sampai 6 orang 

anak (10%) dan selebihnya belum mempunyai anak yaitu sebanyak 5 

responden yaitu dengan persentase 8.3%. 

Tabel 4.11 
Deskripsi Jumlah Anak Pemulung yang Bersekolah  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Jumlah anak sekolah Frekwensi Persentase (%) 

1 Tidak punya  14 23.3 

2 1 orang 29 48.3 

3 2 orang 15 25 

4 3 orang 2 3.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden sebagian besar memiliki 1 orang anak yang bersekolah yaitu 29 

orang dan jika dipersentasekan sebanyak 48.3%, 15 responden memiliki 2 

orang anak yang bersekolah yaitu dengan persentase 25%, 2 responden 

memiliki 3 orang anak yang masih sekolah dengan persentase 3.3% dan 

selebihnya tidak memiliki anak yang bersekolah karena memang belum 

mempunyai anak, yaitu 14 responden dengan persentase 23.3%. 
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Tabel 4.12 
Deskripsi Jumlah Tanggungan Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Jumlah anak sekolah Frekwensi Persentase (%) 

1 Tidak punya  16 26.7 

2 1 orang 0 33.3 

3 2 orang 16 26.7 

4 > 3 orang 8 13.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

 
Dari tabel 4.12 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden sebagian besar memiliki tanggungan 2 orang anak yaitu 

sebanyak 16 responden dengan persentase 26.7% dan 8 responden 

memiliki tanggungan lebih dari 3 orang anak dengan persentase 13.3%. 

Selebihnya 16 responden lagi yaitu 26.7% tidak mempunyai tanggunan 

atau belum mempunyai anak. 

Tabel 4.13 
Deskripsi Domisili Pemulung Selama Bekerja 

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Domisili  Frekwensi  Persentase(%) 

1 Kost 3 5 

2 Menumpang saudara 5 8.3 

3 Di tempat bos pemulung 52 86.7 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa 3 responden selama menjadi 

pemulung berdomisili kost yaitu sebesar 5%, 5 responden menumpang di 

tempat saudara dengan persentase 8.3% dan sebagian besar berdomisili di 

tempat bos pemulung (pengumpul) yaitu sebanyak 52 responden, jika 
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dipersentasekan sebesar 86.7%. Jadi status tempat tinggal pemulung yang 

beroperasi di Kecamatan Banyumanik sebagian besar mengelompok di 

satu tempat yaitu di tempat bos pemulung atau pengumpul. Hal ini 

dikarenakan tinggal di  tempat bos pemulung tidak dipungut uang sewa 

atau biaya, sehingga banyak pemulung yang memilih untuk tinggal di 

tempat bos karena mereka berfikir dengan tinggal di tempat bos dapat 

menekan pengeluaran kebutuhan sehari-hari. 

Tabel 4.14 
Deskripsi Lama Tinggal  Pemulung 

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Lama Tinggal (Tahun) Frekwensi Persentase (%) 

1 1-5 21 35 

2 6-10 21 35 

3 11-15 3 5 

4 >15 15 25 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar pemulung 

telah tinggal di sekitar tempat memulung 1 sampai 10 tahun dengan 

jumlah responden sebanyak 42 orang dengan persentase 70%. Serta 

diketahui pula bahwa terdapat 15 orang yaitu 25% pemulung yang telah 

tinggal lebih dari 15 tahun dan 3 orang responden telah tinggal 11 sampai 

15 tahun yaitu sebanyak 5%. 
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Tabel 4.15 
Deskripsi Intensitas Pulang Kampung Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Intensitas pulang kampung Frekwensi Persentase (%)  

1 Setiap 2 minggu 5 8.3 

2 Setiap minggu 26 43.3 

3 Setiap bulan  27 45 

4 Setiap tahun  2 3.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini terlihat bahwa 5 responden setiap 2 minggu 

pulang kampung yaitu dengan persentase 8.3%, 26 responden setiap satu 

minggu pulang kampung dengan persentase 43,3%, 27 responden yaitu 

45% setiap satu bulan pulang kampung dan 2 responden setiap setahun 

sekali pulang kampung yaitu dengan persentase 3,3%. Biasanya pemulung 

pulang untuk memberikan uang kepada keluarga yang berada di daerah 

asal sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan uang sekolah anak-

anaknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengiriman uang untuk keluarga 

sebagian besar setiap bulan sekali. 

4. Deskripsi Karakteristik Sosial Pemulung di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang. 

Dari hasil penelitian diperoleh data-data karakteristik sosial yang 

disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut. 
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Tabel 4.16 
Deskripsi Tingkat Pendidikan Pemulung 

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

No 
Jenjang pendidikan yang telah 

ditempuh 
Frekwensi Persentase (%) 

1 Tidak Sekolah 19 31.7 

2 SD 38 63.3 

3 SMP 3 5 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.16 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar pemulung 

berpendidikan tamat SD dengan jumlah responden sebanyak 38 orang dan 

jika dipersentasekan sebesar 63,3%. 19 orang responden tidak mengenyam 

pendidikan yaitu sebesar 31,7% dan selebihnya 3 orang responden tamat 

SMP dengan persentase 5%. Dengan kata lain lebih dari setengah 

responden merupakan tamatan SD. 

Deskripsi pengetahuan pemulung di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang tidak dimasukkan dalam tabel karakteristik, karena pengetahuan 

tidak ada indikatornya. Pengetahuan pemulung bisa dilihat dari tingkat 

pendidikannya, telah diketahui bahwa di Kecamatan Banyumanik tingkat 

pendidikan pemulung sebagian besar tamat SD yaitu dengan jumlah 

responden sebanyak 38 orang (63,3%). Berarti bisa di lihat bahwa 

pengetahuan pemulung yang menjadi responden dalam penelitian ini 

terlihat bahwa pengetahuannya baik. 
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Tabel 4.17 
Deskripsi Daerah Wilayah Kerja Pemulung  
di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

No  Daerah  Frekwensi  Persentase (%) 

1 Banyumanik  4 6.7 

2 Binamarga  1 1.7 

3 Ngesrep  6 10 

4 Tembalang  7 11.7 

5 Sukun  7 11.7 

6 Srondol  11 18.3 

7 Ndamar  1 1.7 

8 Padangsari  4 6.7 

9 Pudak payung 3 5 

10 Pasarjati  5 8.3 

11 Rasamala 1 1.7 

12 Pedalangan  4 6.7 

13 Tusam  1 1.7 

14 Gombel  4 6.7 

15 Padangsari  1 1.7 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.17 terlihat bahwa daerah yang menjadi target wilayah 

kerja para pemulung di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

diantaranya adalah daerah Banyumanik, Binamarga, Ngesrep, Tembalang, 

Sukun, Srondol, Ndamar, Padangsari, Pudak payung, Pasarjati, Rasamala, 

Pedalangan, Tusam dan Gombel.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemulung lebih banyak 

beroperasi di daerah Srondol yaitu dengan jumlah 11 orang pemulung 

dengan persentase 18.3%. Daerah Srondol banyak menjadi tujuan utama 
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pemulung karena banyak fasilitas umum yang berpotensi mengumpulkan 

sampah, mulai dari kertas, plastik, besi dan kaca. 

Tabel 4.18 
Deskripsi Jarak tempuh Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Jarak Tempuh Frekwensi Persentase (%) 

1 2 - 4 km 15 25 

2 4 - 6 km 16 26.7 

3 > 6 km 29 48.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.18 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini terlihat bahwa jarak tempuh rata-rata 

pemulung lebih dari 6 km  yaitu sebesar 48.3%, 4 sampai 6 km sebesar 

26.7% dan 2 sampai 4 km sebesar 25%. Dapat disimpulkan bahwa 

pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik setiap harinya 

bekerja dengan jarak tempuh lebih dari 6 km. 

Tabel 4.19 
Deskripsi Alat Bantu Memulung Pemulung  
di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

No  Alat Bantu Frekwensi Persentase (%) 

1 Kais  1 1.7 

2 Karung  13 21.7 

3 Gerobak  41 68.3 

4 Becak  5 8.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.19 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini terlihat bahwa alat yang paling banyak 
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digunakan untuk tempat menampung hasil dari memulung adalah gerobak 

yaitu 41 orang dengan persentase 68.3%, karung sebanyak 13 orang 

dengan persentase 21.7%, becak sebanyak 5 orang dengan persentase 

8.3% dan kais sebanyak 1 orang dengan persentase 1.7%. Hal ini 

dikarenakan dalam pekerjaan memulung tidak memerlukan peralatan 

khusus seperti mesin atau kendaraan. Mereka hanya membutuhkan tempat 

yang dapat menampung hasil dari memulung. 

 Tabel 4.20 
Deskripsi Sistem Hubungan Kerja 

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Penjualan Hasil Frekwensi Persentase (%) 

1 Langsung ke pabrik  13 21.7 

2 Langsung ke lapak  30 50 

3 Dipilah-pilah  sendiri 17 28.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.20 diketahui bahwa dari 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini terlihat bahwa 30 pemulung dengan 

persentase 50% langsung menjual hasil yang mereka peroleh ke lapak, 17 

pemulung sebesar 28.3% dipilah-pilah sendiri dan sisanya 13 pemulung 

sebesar 21.7% menjualnya langsung ke pabrik-pabrik. 

5. Deskripsi Karakteristik Ekonomi Pemulung di Kecamatan Banyumanik 

Dari hasil penelitian diperoleh data-data karakteristik ekonomi yang 

disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut. 
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Tabel 4.21 
Deskripsi Pendapatan per Hari Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Pendapatan per hari (Rp) Frekwensi Persentase (%) 

1 5.000 1 1.7 

2 9.000 1 1.7 

3 15.000 8 13.3 

4 20.000  6 10 

5 25.000  15 25 

6 30.000  19 31.7 

7 35.000  4 6.7 

8 40.000  1 1.7 

9 45.000  1 1.7 

10 50.000 3 5 

11 100.000 1 1.7 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

 
Dari tabel 4.21 diketahui bahwa rata-rata pemulung yang beroperasi 

di Kecamatan Banyumanik berpenghasilan per hari 30.000 rupiah. Dari 

hasil penelitian pada 60 responden menunjukkan penghasilan terendah 

yaitu 5.000 rupiah sebanyak 1 orang dengan persentase 1.7% dan 

penghasilan tertinggi 100.000 rupiah sebanyak 1 orang dengan persentase 

1.7% dan selebihnya 8 orang berpenghasilan 8.000 rupiah sebesar 13.3%, 

6 orang berpenghasilan 20.000 rupiah sebesar 10%, 3 orang 

berpenghasilan 50.000 rupiah sebesar 5% serta 1 orang berpenghasilan 

9.000 rupiah, 40.000 rupiah dan.45.000 rupiah. 
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Tabel 4.22 
Deskripsi Pendapatan Sampingan per Hari Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Pendapatan per hari (Rp) Frekwensi Persentase (%) 

1 Tidak punya 52 86.7 

2 5.000 2 3.3 

3 10.000 4 6.7 

4 15.000  1 1.7 

5 25.000  1 1.7 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

 
Dari tabel 4.22 diketahui bahwa sebagian besar pemulung yang 

beroperasi di Kecamatan Banyumanik tidak mempunyai penghasilan 

sampingan, dapat dilihat bahwa dalam penelitian terdapat 52 orang dengan 

persentase 86.7% tidak mempunyai penghasilan sampingan,tetapi ada juga 

yang mempunyai penghasilan sampingan per hari Rp 10.000 yaitu 

sebanyak 4 orang dengan persentase 6.7%, 2 orang berpenghasilan 

Rp.5.000 (3.3%) serta 1 orang berpenghasilan Rp.15.000 dan Rp.25.000 

(1.7%) . 

Tabel 4.23 
Deskripsi Jam Memulung Setiap Hari Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Jam memulung Frekwensi Persentase (%) 

1 4 - 6 jam 1 1.7 

2 6 - 8 jam 10 16.7 

3 > 8 jam 49 81.7 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 
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Dari tabel 4.23 diketahui bahwa sebagian besar mereka 

membutuhkan waktu lebih dari 8 jam setiap hari untuk memulung. Hasil 

penelitian menunjukkan 81,7% responden membutuhkan waktu lebih dari 

8 jam setiap hari untuk memulung yaitu sebanyak 49 orang responden, 

16,7% membutuhkan waktu 6 sampai 8 jam yaitu sebanyak 10 orang 

responden dan selebihnya 1,7% yaitu sebanyak 1 orang bekerja 4 sampai 6 

jam dalam setiap harinya. Dari gambaran tersebut dapat mengindikasikan 

bahwa memulung merupakan pekerjaan pokok dari sebagian besar 

responden. 

Tabel 4.24 
Deskripsi Lama Jadi Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Lama Jadi Pemulung 

(tahun) 
Frekwensi Persentase (%)  

1 < 2  18 30 

2 2 - 4  27 45 

3 4 - 6  11 18.3 

4 > 6  4 6.7 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.24 diketahui bahwa sebagian besar pemulung yang 

beroperasi di daerah Kecamatan Banyumanik Kota Semarang telah 

menjalani pekerjaan sebagai pemulung 2 sampai 4 tahun yaitu sebanyak 

27 responden dengan persentase 45%, 18 orang bekerja kurang dari 2 

tahun (30%), 11 orang bekerja 4 sampai 6 tahun (18.3%) dan selebihnya 4 

orang telah bekerja lebih dari 6 tahun yaitu sebesar 6.7%. 
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Tabel 4.25 
Deskripsi Pekerjaan Pokok Pemulung  

di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Pekerjaan Pokok  Frekwensi Persentase (%)  

1 Buruh  4 6.7 

2 Petani  9 15 

3 Ibu rumah tangga 32 53.3 

4 Pedagang  15 25 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Dari tabel 4.25 terlihat bahwa sebagian besar pemulung tidak 

memiliki alternatif pekerjaan lain selain memulung. Hasil penelitian 

menunjukkan pemulung di daerah Kecamatan Banyumanik memiliki 

pekerjaan pokok sebagai buruh sebanyak 4 orang dan jika dipersentasekan 

sebesar 6.7%, petani sebanyak 9 orang dengan persentase 15%, ibu rumah 

tangga sebanyak 32 orang dengan persentase 53.3%  dan sisanya pedagang 

sebanyak 15 orang dengan persentase 25%. 

Tabel 4.26 
Deskripsi Pekerjaan Sampingan Pemulung  
di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

No  Pekerjaan Pokok  Frekwensi Persentase (%)  

1 Tidak punya 24 40 

2 Buruh 24 40 

3 Petani 6 10 

4 Ibu rumah tangga 4 6.7 

4 Pedagang  2 3.3 

Jumlah 60 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 
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Dari tabel 4.26 terlihat bahwa pemulung di daerah Kecamatan 

Banyumanik memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh yaitu sebanyak 

24 orang dengan persentase 40%, sebagai ibu rumah tangga 4 orang 

dengan persentase 10%, sebagai pedagang 2 orang dengan persentase 

3.3% dan selebihnya 24 orang dengan persentase 40% tidak mempunyai 

pekerjaan sampingan karena mereka menjadikan pekerjaan pemulung 

sebagai pekejaan pokok dan tidak mempunyai alternatif pekerjaan lain. 

6. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) merupakan tempat transit 

pembuangan sampah yang kemudian setiap harinya diangkut oleh petugas 

DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Kota dengan menggunakan truk 

untuk mengangkut kontainer sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir 

sampah (TPA) yang terletak di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen 

Kota Semarang. Di Kecamatan Banyumanik yang terdiri dari 11 

Kelurahan terdapat 22 TPS yang letaknya menyebar di seluruh Kelurahan 

Kecamatan Banyumanik. Nama dan lokasi persebaran TPS yang tersebar 

di seluruh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.27 sebagai berikut. 
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Tabel 4.27 
Nama dan Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah 

Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
No  Nama TPS Lokasi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Bukit Asri 

Pasar Srondol 

Srondol Asri  

Bukit Regency 

Ada Swalayan 

Plaza Hotel 

Perum Brigif 

 

 

 

Kelurahan Srondol Kulon 

8 

9 

Ulin 

Damar 

Kelurahan Padangsari 

10 

11 

12 

Meranti 

Rasamala 

Pondok Setiabudi  

 

Kelurahan Srondol wetan 

13 

14 

15 

Panorama Resto 

Trangkil 

Hotel Alam Indah 

 

Kelurahan Ngesrep 

16 Pasar Jatingaleh Kelurahan Tinjomoyo 

17 Graha Estetika Kelurahan Pedalangan 

18 

19 

Swiss Roti  

RW I Banyumanik 

Kelurahan Banyumanik 

20 Pudak payung Kelurahan Pudak payung 

21 Perum Gedawang  Kelurahan Gedawang 

22 Murbei Kelurahan Sumurboto 

Sumber : Hasil Penelitian, 2008 

Dari tabel 4.27 terlihat bahwa di Kecamatan Banyumanik terdapat 22 

TPS yang tersebar di masing-masing Kelurahan, kecuali Kelurahan 

Jabungan. 
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7. Tabulasi Silang Karakteristik Demografi, Karakteristik Sosial, dan 

Karakteristik Ekonomi Berdasarkan Daerah Asal Pemulung  di Kecamatan 

Banyumanik 

Dari penjelasan sebelumnya telah diketahui gambaran secara umum 

tentang karakteristik demografi, sosial dan ekonomi pemulung yang 

beroperasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dari karakteristik 

demografi, sosial dan ekonomi pemulung tersebut akan diklasifikasikan 

dalam daerah asal pemulung agar diketahui karakteristik masing-masing 

pemulung berdasarkan daerah asal. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

karakteristik demografi, karakteristik sosial dan karakteristik ekonomi 

pemulung berdasarkan daerah asal di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang, dapat dilihat pada tabel tabulasi silang sebagai berikut. 
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Tabel 4.28 
Tabulasi Silang Karakteristik Demografi  Pemulung Berdasarkan  

Daerah Asal Pemulung di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
 

Karakteristik Demografi 

∑ Jenis 

Kelamin 

∑  Status 

Perkawinan 

 

∑ Lama Tinggal 

(thn) 

 

∑ Intensitas Pulang 

Kampung 
Daerah 

asal 

∑ 

Umur 

Rata-

rata L P B M 

Janda 

/ 

Duda 

∑ Rata-

rata 

Jumlah 

Anggota 

Keluarga 

 

 

Status 

tempat 

tinggal 
1 

- 

5 

6 

-

10 

11 

- 

15 

> 

1

5 

 

thn 

 

bln 

 

min

ggu  

 

2 

min

ggu 

Grobogan 43 21 18 0 37 2 5 

 

K 14 14 3 8 

 

4 

 

12 

 

23 

 

0 

Wonosobo 35 8 2 3 6 1 4 

 

K 4 3 0 3 

 

0 

 

9 

 

1 

 

0 

Semarang 39 4 2 1 5 0 4 

 

K 2 2 0 2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

Kendal 57 1 1 0 2 0 4 

 

K 1 1 0 0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

Kebumen 26 1 0 1 0 0 4 

 

K 0 1 0 0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

Cilacap 22 1 0 0 1 0 3 

 

K 0 0 0 1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Jepara 42 1 0 0 1 0 3 

 

K 0 0 0 1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007 

Keterangan: 1. L = Laki-laki   5. K = Kelompok 
2. P = Perempuan  6. Thn = Tahun 
3. B = Belum menikah  7. Bln = Bulan 
4. M = Menikah 

Berdasarkan Tabel 4.28 Karakteristik demografi pemulung 

berdasarkan daerah asal, dapat dilihat bahwa: 

a. Grobogan terdapat 39 orang dengan prosentase 65% dan rata-rata 

pemulung berumur 43 tahun, 21 orang pemulung laki-laki dan 

perempuan sebanyak 18 orang dengan sebagian besar telah menikah 

dan 2 orang telah menjadi janda dengan rata-rata jumlah keluarga 5 

orang. Status tempat tinggalnya rata-rata berkelompok dengan lama 
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tinggal 1 sampai 10 tahun dan intensitas pulang kampung sebagian 

besar setiap minggu sekali. 

b. Wonosobo sebanyak 10 orang, 8 orang laki-laki dan 2 orang 

perempuan dengan rata-rata umur pemulung 35 tahun, sebagian besar 

telah menikah yaitu 6 orang dan rata-rata mempunyai jumlah keluarga 

4 orang. Status tempat tinggalnya rata-rata berkelompok dengan lama 

tinggal paling banyak 1 sampai 5 tahun dan intensitas pulang kampung 

setiap bulan sekali. 

c. Semarang 6 orang yang rata-rata berumur 39 tahun dengan rincian 4 

orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang lainnya berjenis kelamin 

perempuan. Sebagian besar pemulung asal Semarang sudah menikah 

yaitu 5 orang dan 1 orang lagi belum menikah dengan rata-rata 

mempunyai jumlah keluarga 4 orang. Status tempat tinggalnya rata-

rata berkelompok dengan sebagian besar telah tinggal 1 sampai 15 

tahun dan intensitas pulang kampung setiap bulan sekali sebanyak 2 

orang, setiap minggu sekali juga sebanyak 2 orang dan setiap 2 minggu 

juga 2 orang. 

d. Kendal sebanyak 2 orang yaitu laki-laki dan perempuan dengan rata-

rata berumur 57 yang keduanya berstatus sudah menikah dan rata-rata 

mempunyai jumlah keluarga 4 orang. Status tempat tinggal 

berkelompok dengan rata-rata lama tinggal 1 sampai 10 tahun dan 

intensitas pulang kampung setiap bulan sekali. 
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e. Seorang dari Kebumen berjenis kelamin laki-laki dengan status belum 

menikah dan mempunyai jumlah keluarga 4 orang. Status tempat 

tinggal berkelompok dengan lama tinggal 6 sampai 10 tahun dan 

intensitas pulang kampung setiap minggu sekali. 

f. Cilacap terdapat 1 orang berumur 22 tahun berjenis kelamin laki-laki 

dengan status sudah menikah dan jumlah keluarga sebanyak 3 orang. 

Status tempat tinggalnya berkelompok dengan lama tinggal lebih dari 

15 tahun dan intensitas pulang kampung setiap tahun sekali. 

g. Jepara 1 orang berjenis kelamin laki-laki dengan status sudah menikah 

dan mempunyai jumlah keluarga 3 orang. Status tempat tinggalnya 

berkelompok dengan lama tinggal lebih dari 15 tahun dan intensitas 

pulang kampung setiap bulan sekali. 

Dari deskripsi karakteristik demografi pemulung berdasarkan daerah 

asal di atas dapat diketahui bahwa pemulung yang beroperasi di 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagian besar adalah pemulung 

yang berasal dari daerah Grobogan yaitu rata-rata berjenis kelamin laki-

laki dengan status perkawinan sudah menikah dan anggota keluarga 

berjumlah 5 orang. Status tempat tinggalnya berkelompok dengan lama 

tinggal 1 sampai 10 tahun dan intensitas pulang kampung sebagian besar 

setiap minggu sekali. 
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Tabel 4.29 
Tabulasi Silang Karakteristik Sosial Pemulung Berdasarkan  

Daerah Asal Pemulung di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
Karakteristik Sosial 

 
∑ Pendidikan ∑ Sistem Hubungan Kerja  Daerah asal 

Tidak 
Sekolah SD SMP Pabrik Lapak Dipilah 

Sendiri 

Grobogan 14 23 2 10 18 11 
Wonosobo 3 7 0 2 5 3 
Semarang 1 5 0 1 5 0 
Kendal 0 2 0 0 1 1 
Kebumen 0 0 1 0 0 1 
Cilacap 0 1 0 0 1 0 
Jepara 1 0 0 0 0 1 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007. 

Berdasarkan Tabel 4.29, dari data 60 pemulung yang menjadi 

responden dalam penelitian ini, terlihat pada tabel karakteristik ekonomi 

pemulung berdasarkan daerah asal diatas, bahwa: 

a. Grobogan terdapat sebanyak 39 orang, 14 orang diantaranya tidak 

sekolah, 23 orang tamat SD dan 2 orang pemulung yang lain tamat 

SMP. Sebagian besar pemulung asal Grobogan menjual hasil 

memulung ke Lapak yaitu ada 18 orang pemulung selebihnya 10 orang 

pemulung menjual hasil memulung ke pabrik dan 11 orang pemulung 

memilah-milah sendiri hasil memulungnya. 

b. Wonosobo sebanyak 10 orang, 3 orang dari pemulung tersebut tidak 

sekolah dan 7 orang yang lain tamat SD. Sebagian besar hasil dari 

memulung dari pemulung asal Wonosobo dijual ke lapak yaitu ada 5 

orang, 2 orang lainnya menjual hasil memulung ke pabrik dan 3 orang  

yang lainnya memilah-milah sendiri hasil memulungnya. 
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c. Semarang sebanyak 6 orang, 5 orang tamat SD dan seorang yang lain 

tidak sekolah. Sebagian besar hasil memulung dari pemulung asal 

Semarang dijual  ke lapak, pemulung pengepul, atau pemulung agen 

yaitu ada 5 orang dan yang lain dijual ke pabrik. 

d. Kendal sebanyak 2 orang dengan status pendidikan tamat SD, salah 

satu menjual hasil dari memulung dijual ke lapak dan hasil memulung 

seorang yang lain memilah-milah sendiri hasil memulungnya. 

e. Kebumen hanya 1 orang dengan status pendidikan tamat SMP dan 

hasil memulung dipilah-pilah sendiri. 

f. Pemulung yang berasal dari Cilacap berjumlah 1 orang dengan 

pendidikan SD dan ia menjual hasil dari memulung ke lapak. 

g. Jepara status pendidikan tidak sekolah dan hasil dari memulung 

dipilah-pilah sendiri. 

Dari deskripsi karakteristik sosial pemulung berdasarkan daerah asal 

pemulung di atas diketahui bahwa pemulung yang beroperasi di 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagian besar pemulung yang 

berasal dari Grobogan, dengan status pendidikan tamat SD dan hasil 

memulung dijual ke lapak, pemulung pengepul, atau pemulung agen. 
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Tabel 4.30 
Tabulasi Silang Karakteristik Ekonomi Pemulung Berdasarkan  

Daerah Asal Pemulung di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
Karakteristik Ekonomi 

∑ Pendapatan Per 

hari (Rp) 

∑ Jam Kerja 

Efektif 

 (jam) 

∑ Lama Bekerja 

 (tahun) ∑ Pekerjaan 
Daerah 

asal 

< 

25 

rb 

25rb 

-

30rb 

> 

30 

rb 

4 

- 

6  

6 

-  

8  

> 

8  

< 

2 

2 

 - 

4  

4 

 -  

6  

< 

6 
Pedagang 

Ibu 

rumah 

tangga 

Petani Buruh 

Grobogan 20 15 4 1 3 35 9 18 8 4 3 7 21 8 

Wonosobo 7 0 3 0 5 5 6 4 0 0 0 1 5 4 

Semarang 3 3 0 1 1 4 3 1 2 0 1 1 3 1 

Kendal 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 

Kebumen 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

Cilacap 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Jepara 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

Sumber : Hasil Penelitian, 2007. 

Dari tabel Tabel 4.30 dapat dilihat gambaran tentang karakteristik 

ekonomi pemulung berdasarkan daerah asal, yaitu sebagai berikut. 

a. Grobogan sebagian besar per hari berpenghasilan berpenghasilan 

kurang dari 25.000 rupiah per hari yaitu 20 orang, 15 orang 

berpenghasilan 25.000 rupiah sampai 30.000 rupiah dan 4 orang 

berpenghasilan lebih dari 30.000 rupiah. Pemulung asal Grobogan 

mayoritas bekerja secara efektif lebih dari 8 jam sehari, hal ini 

ditunjukkan terdapat 35 orang pemulung yang bekerja lebih dari 8 jam 

sehari. Dari 39 responden asal Grobogan 18 orang telah 2 sampai 4 

tahun menjadi pemulung dan terlihat pula bahwa sebagian besar 

bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 21 orang, 8 orang bekerja 
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sebagai buruh, 7 orang sebagai ibu rumah tangga dan 3 orang sebagai 

pedagang. 

b. Wonosobo sebagian besar memperoleh penghasilan per harinya dari 

memulung kurang dari 25.000 rupiah yaitu sebanyak 7 orang dan 3 

orang berpenghasilan lebih dari 30.000 rupiah dengan jam kerja efektif 

lebih dari 8 jam sehari dan telah bekerja sebagai pemulung kurang dari 

2 tahun, 5 orang mempunyai pekerjaan sebagai petani, 4 orang bekerja 

sebagai buruh dan 1 orang sebagai ibu rumah tangga. 

c. Semarang terdapat 6 orang yang bekerja sebagai pemulung di 

Kecamatan Banyumanik, diantaranya 3 orang penghasilan per harinya 

kurang dari 25.000 rupiah dan 3 orang berpenghasilan antara 25.000 

rupiah sampai 30.000 rupiah. Sebagian besar pemulung asal Semarang 

memiliki jam kerja efektif  lebih dari 8 jam sehari dan telah bekerja 

sebagai pemulung kurang dari 2 tahun selain itu mereka bekerja 

sebagai petani yaitu 3 orang, 1 orang sebagai pedagang, 1 orang 

sebagai ibu rumah tangga dan seorang lagi sebagai buruh. 

d. Kendal memperoleh penghasilan per hari dari memulung lebih dari 

30.000 rupiah dengan jam kerja efektif lebih dari 8 jam sehari dan 

telah bekerja sebagai pemulung 2 sampai 4 tahun. Salah seorang 

pemulung asal Kendal mempunyai pekerjaan sebagai petani dan 

seorang yang lain bekerja sebagai buruh. 

e. Seorang dari Kebumen berpenghasilan per hari lebih dari 30.000 

rupiah dengan jam kerja efektif lebih dari 8 jam sehari dan telah 
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bekerja sebagai pemulung 2 sampai 4 tahun selain itu ia bekerja 

sebagai petani. 

f. Pemulung dari Cilacap mempunyai penghasilan per hari kurang dari 

25.000 rupiah, dengan jam kerja efektif setiap hari lebih dari 8 jam dan 

telah menjalani sebagai pemulung antara 4 sampai 6 tahun serta 

mempunyai pekerjaan sebagai buruh. 

g. Jepara yaitu seorang responden pendapatan per hari antara 25.000 

rupiah  sampai 30.000 rupiah, jam kerja efektif lebih dari 8 jam sehari 

dan telah menjadi pemulung selama 2 sampai 4 tahun serta mempunyai 

pekerjaan  sebagai petani. 

Dari deskripsi karakteristik ekonomi pemulung berdasarkan daerah 

asal pemulung di atas diketahui bahwa pemulung yang beroperasi di 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagian besar pemulung yang 

berasal dari Grobogan dengan penghasilan per hari kurang dari 25.000 

rupiah, bekerja lebih dari 8 jam sehari dan telah 2 sampai 4 tahun menjadi 

pemulung, selain itu juga bekerja sebagai petani. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian merupakan temuan hasil pengolahan dan 

analisis data yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Daerah asal pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang. 

Daerah asal pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik 
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Kota Semarang berasal dari berbagai daerah yaitu Grobogan, Semarang, 

Wonosobo, Kendal, Kebumen, Cilacap dan Jepara. Sebagian besar 

pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik berasal dari daerah 

Grobogan, ditunjukkan dari sampel yang diambil terdapat 65% dari 

pemulung berasal dari Grobogan. Hal ini disebabkan karena Banyumanik 

tempatnya mudah dijangkau dan biaya transport dari Grobogan ke 

Banyumanik cukup murah, sehingga pemulung memilih Banyumanik 

sebagai daerah tujuan mobilitas non permanen.  

Mobilitas penduduk merupakan salah satu strategi yang paling 

mujarab untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan 

karena di daerah asalnya lapangan pekerjaan sangat terbatas dan 

kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya 

alamnya semakin menipis karena banyaknya penduduk yang 

memanfaatkannya, sehingga mendorong penduduk Grobogan untuk 

melakukan mobilitas non permanen ke kota dengan tujuan meningkatkan 

taraf hidup mereka. 

2. Daerah tujuan pemulung dari daerah asal. 

Banyumanik merupakan tujuan hunian bagi masyarakat baik dari 

dalam maupun luar kota, karena daerahnya berada di atas dan bebas banjir 

jadi merupakan konsentrasi penduduk dengan segala konsekuensinya 

seperti sampah yang terjadi karena perkembangan kota dan 

masyarakatnya, misalnya sampah dari rumah tangga dan non rumah 

tangga seperti pertokoan, rumah makan, penginapan, maupun dari fasilitas 
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umum seperti institusi pendidikan, institusi kesehatan, perkantoran, 

penyapuan jalan, dan pasar. 

Dengan adanya sumber sampah tersebut jadi banyak pemulung yang 

mencari nafkah di tempat tersebut, karena bekerja sebagai pemulung tidak 

memerlukan syarat pendidikan khusus. Pada penelitian ini didapat hasil 

bahwa sebagian besar orang yang menggeluti pekerjaan sebagai pemulung 

di Kecamatan Banyumanik adalah penduduk yang melakukan mobilitas, 

terutama mobilitas non permanen karena pada dasarnya penduduk yang 

melakukan mobilitas non permanen tidak semuanya dapat terserap ke 

dalam lapangan kerja formal,  mereka sebagian besar bekerja di sektor non 

formal dan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak memerlukan syarat 

pendidikan khusus adalah menjadi pemulung. 

Pemulung lebih memilih bertempat tinggal di daerah kota karena 

mereka menganggap kota adalah tempat yang menjanjikan untuk hidup 

lebih layak dibandingkan dengan hidup di daerah asalnya. Perkotaan 

memiliki banyak industri, daerah permukiman penduduk yang padat, 

tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan fasilitas-fasilitas umum yang 

berpotensi menghasilkan sampah, sehingga banyak pemulung yang 

menjadikan perkotaan sebagai lahan untuk bekerja sebagai pemungut 

sampah.  

3. Karakteristik demografi pemulung berdasarkan  daerah asal 

Setiap pemulung yang berbeda daerah asal dapat dikatakan 
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mempunyai perbedaan karakternya. Pada penelitian ini, didapat hasil yang 

menunjukkan pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik 

berumur relatif tak seragam. Rata-rata umur pemulung yang beroperasi di 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah 40 tahun. Sebagian besar 

pemulung yang beroperasi berjenis kelamin laki-laki dengan status 

menikah lebih dari 20 tahun serta telah mempunyai anak 2 sampai 3 orang 

dan mempunyai tanggungan anak yang bersekolah 1 orang. Jumlah 

anggota keluarga pemulung rata-rata sebanyak 4 orang, mempunyai status 

tempat tinggal berkelompok di tempat bos pemulung. Hal ini dikarenakan 

tinggal di tempat bos pemulung tidak dipungut uang sewa atau biaya, 

sehingga banyak pemulung yang memilih untuk tinggal di tempat bos. 

Mereka juga mempunyai alasan, dengan tinggal di tempat bos maka dapat 

menekan pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan mereka telah menempati 

kawasan tersebut 1 sampai 10 tahun serta intensitas pulang kampung 

sebagian besar setiap bulan sekali. 

4. Karakteristik sosial pemulung  berdasarkan  daerah asal 

Dilihat dari segi pendidikan, umumnya pemulung berpendidikan 

rendah. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar pemulung hanya tamat SD. 

Dari 60 responden penelitian ini terdapat 38 orang yang tamat SD dan 23 

orang pemulung berasal dari Grobogan. Karena rendahnya pendidikan 

yang mereka miliki sehingga sangat sulit mereka untuk memperoleh 

pekerjaan sesuai bidang yang mereka miliki, tetapi rata-rata mereka 
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memiliki pengetahuan baik. Pengetahuan tersebut bisa dilihat pada saat 

melakukan wawancara dengan pemulung yang menjadi responden.  

Pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik setiap harinya 

bekerja menempuh jarak lebih dari 6 km dengan menggunakan alat bantu 

gerobak dan sebagian besar beroperasi di Kelurahan Srondol karena 

banyak fasilitas umum yang berpotensi mengumpulkan sampah, mulai dari 

kertas, plastik, besi dan kaca, sehingga menjadi tujuan utama para 

pemulung dalam mencari hasil pulungan. Dalam sistem hubungan kerja 

pemulung terlihat pada hasil penelitian bahwa 50% dari responden yaitu 

sebanyak 30 orang menjual hasil memulung ke lapak, pemulung pengepul 

atau pemulung agen. 

5. Karakteristik ekonomi pemulung berdasarkan  daerah asal 

Pendapatan pemulung jauh dari pemenuhan hidup sehari-hari, karena 

pendapatan pemulung tidak teratur dan tidak dapat dipastikan, tergantung 

dari banyak sedikitnya barang yang diperoleh. Hal ini ditunjukkan setiap 

harinya seorang pemulung berpenghasilan rata-rata 30.000 rupiah. 

Sebagian besar pemulung juga telah menjadikan pekerjaan memulung ini 

sebagai pekerjaan pokok dengan indikasi yaitu sebagian besar pemulung 

bekerja lebih dari 8 jam dalam sehari dan telah bekerja 2 sampai 4 tahun.  

Perkembangan jaman yang kian cepat sedangkan kesiapan diri yang 

masih kurang yaitu tingkat pendidikan yang rendah serta lapangan usaha 

yang semakin sempit membuat orang kian banyak yang menggeluti 

menjadi seorang pemulung. Lingkungan perkotaan yang memiliki banyak 
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industri, daerah pemukiman penduduk yang padat dan tingkat mobilitas 

masyarakatnya yang tinggi akan menghasilkan ribuan ton sampah setiap 

hari. Dengan adanya teknik daur ulang sampah ternyata membuka peluang 

baru bagi masyarakat ekonomi lemah. Hal ini mereka manfaatkan dengan 

bekerja sebagai pemungut sampah. Pekerjaan ini sering dimanfaatkan 

sebagai pekerjaan sampingan bagi masyarakat kelas bawah, akan tetapi 

juga tidak sedikit yang melakukannya sebagai pekerjaan pokok setiap hari. 

Dimana dalam penelitian diketahui bahwa terdapat 32 orang dari 60 

responden atau 53,3% yang tidak memiliki pekerjaan lain. Mereka hanya 

hidup dari hasil memulung sampah di tempat-tempat pembuangan sampah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Daerah asal pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang. 

Pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang berasal dari berbagai daerah yaitu Grobogan, Semarang, 

Wonosobo, Kendal, Kebumen, Cilacap dan Jepara. Sebagian besar 

pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik berasal dari daerah 

Grobogan yaitu sebanyak  65%. 

2. Daerah tujuan pemulung dari daerah asal. 

Pemulung memilih Banyumanik sebagai daerah tujuan mobilitas non 

permanen karena Banyumanik merupakan tujuan hunian bagi masyarakat 

baik dari dalam maupun luar kota, jadi merupakan konsentrasi penduduk 

dengan segala konsekuensinya seperti sampah yang terjadi karena 

perkembangan kota dan masyarakatnya. 

3. Karakteristik demografi pemulung berdasarkan  daerah asal. 

Pemulung yang beroperasi di Banyumanik sebagian besar berumur 

40 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan telah menikah lebih dari 20 tahun 
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serta telah mempunyai anak 2 sampai 3 orang, mempunyai tanggungan 

anak bersekolah 1 orang dan jumlah anggota keluarga pemulung rata-rata 

4 orang. Status tempat tinggal berkelompok dan telah tinggal 1 sampai 10 

tahun serta intensitas pulang kampung setiap bulan. 

4. Karakteristik sosial pemulung berdasarkan daerah asal 

Pemulung di Kecamatan Banyumanik sebagian besar mempunyai 

status pendidikan tamat SD dan pengetahuannya sudah baik, diketahui 

pada saat wawancara langsung. Mereka bekerja setiap harinya menempuh 

jarak lebih dari 6 km dengan menggunakan alat bantu gerobak dan 

hasilnya sebagian besar dijual ke lapak. 

5. Karakteristik ekonomi pemulung berdasarkan  daerah asal 

Pendapatan pemulung yang beroperasi di Kecamatan Banyumanik 

rata-rata 30.000 rupiah per hari dan tidak mempunyai pendapatan lain. 

Mereka telah bekerja 2 sampai 4 tahun dan menjadikan memulung sebagai 

pekerjaan pokok, terlihat mereka bekerja lebih dari 8 jam sehari. 

 

B. Saran  

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan 

saran sebagai berikut. 

1. Apabila memungkinkan, pemulung untuk menambah jam kerja serta 

memperluas daerah wilayah kerja. 

2. Perlu adanya penelitian kembali untuk mengkaji lebih jauh tentang 

pemulung. 
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Lampiran I 

 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Untuk memperlancar membuat skripsi ini peneliti memohon bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi angket yang telah disediakan. Angket ini 

disusun guna mengadakan penelitian di Kecamatan banyumanik Kota Semarang 

dengan judul “Karakteristik Demografi Sosial Ekonomi Pemulung 

Berdasarkan Daerah Asal (Studi Kasus di Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang)”. 

Oleh karena itu kami mengharapkan kesungguhan dan kejujuran dalam 

menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Segala hasil yang 

saya peroleh dari angket ini semata-mata untuk melengkapi penelitian dan 

kepentingan pengetahuan, sehingga semua jawaban yang telah 

Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan tetap saya jaga. 

Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat kami 

 

 

WILLY AGISTI IRMA DS 
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No Responden: ……… 

 

Petunjuk pengisian angket. 

1. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/I 

anggap benar. 

2. Isilah pada tempat yang disediakan atas jawaban yang anda berikan. 

3. Jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

A. Identitas Reponden 

1. Nama : ……………………………………………………………........ 

2. Alamat : ……………………………………………………………........ 

3. Daerah asal : ……………………………………………………………. 

 Desa : ……………………..RT/RW :………………………………….. 

Kecamatan :…………………………………………………………….. 

Kabupaten :……………………………………………………………… 

4. Tempat bekerja : Banyumanik 

 

B. Karakteristik Demografi 

1. Jenis kelamin : laki-laki/perempuan 

2. Umur : ……………………………………………………...........(tahun) 

3. Status perkawinan:  

a. Belum menikah 

b. Menikah 
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c. Duda 

d. Janda 

4. Berapa lama anda berkeluarga? 

a. Lebih dari 10 tahun 

b. 15 - 20 tahun 

c. 10 - 15 tahun 

d. Kurang dari 10 tahun 

5. Bila sudah berkeluarga, berapakah jumlah anggota keluarga saudara? 

a. 2 orang 

b. 3 orang 

c. 4 orang 

d. > 5 orang,   sebutkan : …………….. 

6. Bila sudah berkeluarga, berapakah jumlah anak saudara? 

a. Belum punya anak 

b. 1 orang 

c. 2 orang 

d. > 3 orang,   sebutkan : …………….. 

7. Bila sudah berkeluarga, berapakah jumlah anak saudara yang bersekolah? 

a. Belum punya anak 

b. 1 orang 

c. 2 orang 

d. > 3 orang,   sebutkan : …………….. 
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8. Dimana tempat tinggal saudara selama jadi pemulung? 

a. Kost 

b. Menyewa (di rumah bos pemulung), 

      Kalau menyewa tiap bulannya berapa?........................................ 

c. Menumpang di tempat saudara 

d. Pulang setiap hari ke daerah asal 

9. Berapa lama anda tinggal di daerah ini? 

a. Lebih dari 7 tahun 

b. 5 - 7 tahun 

c. 2 - 4 tahun 

d. Kurang dari 1 tahun 

10. Biasanya saudara pulang ke desa berapa kali? 

a. Setiap 2 minggu sekali 

b. Setiap minggu sekali 

c. Setiap bulan sekali 

d. Setiap tahun sekali 
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C. Karakteristik Sosial 

1. Apa pendidikan formal yang Bapak/Ibu miliki? 

a. Tidak sekolah 

b. Tamat SD 

c. Tamat SMP 

d. Tamat SMA 

2. Berapa kira-kira jarak tempat tinggal saudara ke tempat kerja? 

a. < 2 km 

b. 2 – 4 km  

c. 4 - 6 km 

d. > 6 km 

3. Apa yang saudara pakai dalam memulung barang-barang? 

a. Karung 

b. Gerobak 

c. Kais 

d. Becak 

4. Di setorkan kemana hasil dari memulung setiap hari? 

a. Di diamkan (sambil di pilih-pilih barang sesuai jenisnya) 

b. Di jual langsung ke Lapak 

c. Di jual langsung ke pabrik 

d. Di gunakan sendiri barang dari hasil memulung 
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D. Karakteristik Ekonomi 

1. Berapa pendapatan saudara terima dalam memulung setiap hari? 

a. Kurang dari Rp. 25.000,- 

b. Rp. 25.000 – Rp. 50.000,- 

c. Rp. 50.000– Rp. 75.000,- 

d. Lebih dari Rp. 100.000,- 

2. Berapa pendapatan sampingan saudara dalam setiap hari? 

e. Kurang dari Rp. 25.000,- 

f. Rp. 25.000 – Rp. 50.000,- 

g. Rp. 50.000– Rp. 75.000,- 

h. Lebih dari Rp. 100.000,- 

3. Kapan saudara menjadi pemulung?  

Tanggal : ……………… 

Bulan : ………………… 

Tahun : ………………… 

a. Lebih dari 6 tahun 

b. 4 s/d 6 tahun 

c. 2 s/d 4 tahun 

d. Kurang dari 2 tahun 
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4. Berapa jam saudara memulung setiap hari?............... jam 

Termasuk dalam kelas: 

a. < 4 jam 

b. 4 – 6 jam  

c. 6 – 8 jam 

d. > 8 jam 

5. Pekerjaan pokok bapak/Ibu sebelum menjadi pemulung? 

a. Buruh 

b. Petani 

c. Ibu rumah tangga 

d. Pedagang 

6. Pekerjaan sampingan saudara selain jadi pemulung? 

a. Buruh  

b. Petani 

c. Ibu rumah tangga 

d. Pedagang 
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Asal (Kabupaten)

10 16.7 16.7 16.7
6 10.0 10.0 26.7
2 3.3 3.3 30.0

39 65.0 65.0 95.0
1 1.7 1.7 96.7
1 1.7 1.7 98.3
1 1.7 1.7 100.0

60 100.0 100.0

Wonosobo
Semarang
Kendal
Grobogan
Kebumen
Cilacap
Jepara
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Umur

1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 3.3
1 1.7 1.7 5.0
1 1.7 1.7 6.7
1 1.7 1.7 8.3
1 1.7 1.7 10.0
1 1.7 1.7 11.7
3 5.0 5.0 16.7
1 1.7 1.7 18.3
1 1.7 1.7 20.0
4 6.7 6.7 26.7
1 1.7 1.7 28.3
1 1.7 1.7 30.0

14 23.3 23.3 53.3
4 6.7 6.7 60.0
2 3.3 3.3 63.3
1 1.7 1.7 65.0
1 1.7 1.7 66.7
4 6.7 6.7 73.3
2 3.3 3.3 76.7
1 1.7 1.7 78.3
2 3.3 3.3 81.7
5 8.3 8.3 90.0
1 1.7 1.7 91.7
1 1.7 1.7 93.3
1 1.7 1.7 95.0
2 3.3 3.3 98.3
1 1.7 1.7 100.0

60 100.0 100.0

17.00
19.00
20.00
22.00
23.00
26.00
28.00
30.00
32.00
34.00
35.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
47.00
48.00
49.00
50.00
52.00
53.00
55.00
60.00
73.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Status Perkawinan

5 8.3 8.3 8.3
52 86.7 86.7 95.0

3 5.0 5.0 100.0
60 100.0 100.0

Belum menikah
Menikah
Janda
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Lama Berkeluarga

5 8.3 8.3 8.3
1 1.7 1.7 10.0

16 26.7 26.7 36.7
9 15.0 15.0 51.7

29 48.3 48.3 100.0
60 100.0 100.0

.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

 
 
 

Jumlah anggota Keluarga

5 8.3 8.3 8.3 
10 16.7 16.7 25.0 
14 23.3 23.3 48.3 
14 23.3 23.3 71.7 
11 18.3 18.3 90.0 
3 5.0 5.0 95.0 
3 5.0 5.0 100.0 

60 100.0 100.0

.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 
Percent

Jenis Kelamin

37 61.7 61.7 61.7
23 38.3 38.3 100.0
60 100.0 100.0

Laki-laki
Perempuan
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Jumlah Anak

5 8.3 8.3 8.3
10 16.7 16.7 25.0
14 23.3 23.3 48.3
14 23.3 23.3 71.7
11 18.3 18.3 90.0

3 5.0 5.0 95.0
3 5.0 5.0 100.0

60 100.0 100.0

.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Jumlah Anak Bersekolah

29 48.3 63.0 63.0
15 25.0 32.6 95.7

2 3.3 4.3 100.0
46 76.7 100.0
14 23.3
60 100.0

1.00
2.00
3.00
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Jumlah Tanggungan

16 26.7 26.7 26.7
20 33.3 33.3 60.0
16 26.7 26.7 86.7

8 13.3 13.3 100.0
60 100.0 100.0

Belum punya anak
1 orang
2 orang
Lebih dari 3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Tempat Tggl (Selama jadi pemulung)

3 5.0 5.0 5.0
5 8.3 8.3 13.3

52 86.7 86.7 100.0
60 100.0 100.0

Kost
Menumpang saudara
Ditempat Bos Pemulung
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lama Tinggal

21 35.0 35.0 35.0
21 35.0 35.0 70.0

3 5.0 5.0 75.0
15 25.0 25.0 100.0
60 100.0 100.0

1- 5 tahun
6 - 10 tahun
11 - 15 tahun
> 15 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

    
Pendidikan

19 31.7 31.7 31.7
38 63.3 63.3 95.0

3 5.0 5.0 100.0
60 100.0 100.0

Tidak sekolah
SD
SMP
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Jarak Tempuh

15 25.0 25.0 25.0
16 26.7 26.7 51.7
29 48.3 48.3 100.0
60 100.0 100.0

2-4 km
4-6 km
> 6 km
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Intensitas Pulang Kampung

2 3.3 3.3 3.3 
29 45.0 43.3 96.7 
26 43.3 45.0 51.7 
5 8.3 8.3 100.0 

60 100.0 100.0

Setiap  2 minggu 
Setiap minggu 
Setiap bulan 
Setiap tahun 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 
Percent 
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Alat Bantu Memulung

1 1.7 1.7 1.7
13 21.7 21.7 23.3
41 68.3 68.3 91.7

5 8.3 8.3 100.0
60 100.0 100.0

Kais
Karung
Gerobak
Becak
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Daerah memulung

4 6.7 6.7 6.7
1 1.7 1.7 8.3
6 10.0 10.0 18.3
7 11.7 11.7 30.0
7 11.7 11.7 41.7

11 18.3 18.3 60.0
1 1.7 1.7 61.7
4 6.7 6.7 68.3
3 5.0 5.0 73.3
5 8.3 8.3 81.7
1 1.7 1.7 83.3
4 6.7 6.7 90.0
1 1.7 1.7 91.7
4 6.7 6.7 98.3
1 1.7 1.7 100.0

60 100.0 100.0

Banyumanik
Binamarga
Ngesrep
Tembalang
Sukun
Srondol
Ndamar
Padangsari
Pudak payung
Pasarjati
Rasamala
Pedalangan
Tusam
Gombel
Pudangsari
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 
 

Sistem Hubungan Kerja

13 21.7 21.7 21.7
30 50.0 50.0 71.7
17 28.3 28.3 100.0
60 100.0 100.0 

Dijual langsung ke Pabrik
Dijual langsung ke Lapak
Dipilah-pilah sendiri 
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative
Percent 
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Pendapatan Memulung

1 1.7 1.7 1.7
1 1.7 1.7 3.3
8 13.3 13.3 16.7
6 10.0 10.0 26.7

15 25.0 25.0 51.7
19 31.7 31.7 83.3

4 6.7 6.7 90.0
1 1.7 1.7 91.7
1 1.7 1.7 93.3
3 5.0 5.0 98.3
1 1.7 1.7 100.0

60 100.0 100.0

5000.00
9000.00
15000.00
20000.00
25000.00
30000.00
35000.00
40000.00
45000.00
50000.00
100000.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Pendapatan Selain Memulung

52 86.7 86.7 86.7
2 3.3 3.3 90.0
4 6.7 6.7 96.7
1 1.7 1.7 98.3
1 1.7 1.7 100.0

60 100.0 100.0

.00
5000.00
10000.00
15000.00
25000.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Jam Memulung Setiap Hari

1 1.7 1.7 1.7
10 16.7 16.7 18.3
49 81.7 81.7 100.0
60 100.0 100.0

4-6 jam
6-8 jam
> 8 jam
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Lama Jadi Pemulung

18 30.0 30.0 30.0
27 45.0 45.0 75.0
11 18.3 18.3 93.3

4 6.7 6.7 100.0
60 100.0 100.0

< 2 tahun
2 - 4 tahun
4-6 tahun
> 6 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 100

 
 

 
 

Pekerjaan Sampingan

24 40.0 40.0 40.0
24 40.0 40.0 80.0

6 10.0 10.0 90.0
4 6.7 6.7 96.7
2 3.3 3.3 100.0

60 100.0 100.0

.00
Buruh
Petani
Ibu rumah tangga
Pedagang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Pekerjaan Pokok

4 6.7 6.7 6.7 
9 15.0 15.0 21.7 

32 53.3 53.3 75.0 
15 25.0 25.0 100.0 
60 100.0 100.0

Buruh 
Petani 
Pemulung 
Pedagang 
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 
Percent 
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