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ABSTRAK 

Ajie Saputro Nugroho. 2016. “Profil Pekerja Industri Bulu Mata Di Desa 

Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah,Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing Dra. Liliek Desmawanti, M.Pd. 

Kata Kunci : Profil Pekerja, Industri Bulu Mata Desa Sangkanayu 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan sebagian besar masyarakat yang 

hidup di pedesaan sehingga pengembangan industrinya tidak lepas dari usaha 

pengembangan industri kecil atau industri rumah tangga dan industri menengah. 

Di Desa Sangkanayu terdapat industri bulu mata yang sebagian besar 

masyarakatnya bekerja sebagai pekerja industri. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana profil pekerja industri bulu mata? (2) Apa saja 

faktor yang melatarbelakangi bagi pekerja industri bulu mata? (3) Apa saja 

dampak yang dirasakan bagi pekerja industri bulu mata?. Tujuan dalam penelitian 

ini adalah (1)Mendiskripsikan profil pekerja industri bulu mata(2) 

Mendiskripsikan faktor yang melatarbelakangi pekerja industri bulu mata (3) 

Mendiskripsikan dampak yang dirasakan pekerja industri bulu mata. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada 

di Desa Sangkanayu. Subjek penelitian terdiri dari 5 pekerja industri dan 

informannya terdiri dari 2 yaitu Kepala Desa dan Penyelenggara. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dalam penelitian menggunakan : (1)Pengumpulan data, (2) Reduksi 

data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa profil kehidupan dari pekerja industri 

di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten PurbalinggaMayoritas 

pekerjanya adalah perempuan.Waktu kerja bagi pekerja/buruh yaitu dari hari 

senin sampai sabtu dari pukul 08.00-16.00. Faktor pekerja industriyaitualasan 

ekonomi yang tidak tercukupi sehingga tidak mampu meneruskan pendidikan 

yang lebih tinggi dan adanya masalah sosial yang dianggap oleh mereka sebagai 

cara mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Pekerja industri mengalami 

dampak positif dan negatif.  

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian : (1) adanya industri bulu mata 

adalah untuk memajukan potensi masyarakat dengan pengetahuan dan 

ketrampilan, untuk itu perlu adanya pemberian motivasi lebih untuk masyarakat 

untukmampu meningkatkan derajat hidup (2)Diberikan pemberdayaan terhadap 

keluarga pekerja anak serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya 

pendidikan (3) Perlu adanya pendampingan dari lembaga yang menangani pekerja 

anak sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan pekerja. 
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ABSTRACT 
 
Ajie Saputro Nugroho. 2016."Profiles Industry Workers Lash In the village of 
the District Sangkanayu Mrebet Purbalingga district". Essay. Department of 
School Education, Facultyof Education, State University of Semarang. Supervisor 
Dra. Liliek Desmawanti, M.Pd. 
 
Keywords: Worker Profile, Industry Lash Village Sangkanayu 
 

The background of this research with the majority of people who live in 
the countryside so that industrial development can not be separated from the 
business development of small industrial or domestic industry and secondary 
industry. This is advantageous because it can harness the potential of local staff 
due to work in the industrial sector is not the required level of knowledge and 
higher education. In the village there is industrial Sangkanayu eyelashes majority 
of communities working as industrial workers. The problems of this study were 
(1) What is the profile of industrial workers eyelashes Sangkanayu Rural District 
of Mrebet Purbalingga it? (2) What are the factors behind the eyelash industry 
workers in the village of the District Sangkanayu Mrebet Purbalingga Regency? 
(3) What are the implications for industrial workers in the village eyelashes 
Sangkanayu District of Mrebet Purbalingga it ?. The purpose of this research is 
(1) To describe the profile of industrial workers eyelashes in the village 
Sangkanayu Subdistrict Mrebet Purbalingga Regency (2) To describe the factors 
underlying industrial workers eyelashes in the village Sangkanayu District of 
Mrebet The Purbalingga (3) To describe the perceived impact of industrial 
workers eyelashes in the village of the District Sangkanayu Mrebet Purbalingga 
district. 

This study uses qualitative research. The research location is in the village 
of Sangkanayu. Subjects consisted of five industrial workers and their informants 
consists of 2 that the village chief and the Operator. The data collection is done by 
observation, interview and documentation. Data analysis techniques in the study 
uses: (1) The collection of data, (2) data reduction, (3) Presentation of data, and 
(4)Withdrawalconclusion.The results showed that profiles the lives of industrial 
workers in the village of the District Sangkanayu Mrebet.  

The Purbalingga majority of workers are women, workers / laborers earn 
wages every month with details on the amount of products produced and the 
quality of workers. Time workers / laborers are from Monday to Saturday and 
Sunday off work, from at 08.00-16.00. Causes become industrial workers that 
economic reasons are not fulfilled and is unable to continue higher education and 
the social issues that are considered by them as a way to earn money in an easy 
way. Industry workers affected by both positive and negative. Impact positve are 
able to earn money in an easy way without having to reach higher education. With 
the hope of the family economy will improve for the better. The negative impact 
that the reduced hours to gather with family and tend to be able to maintain health 
and had not noticed the level of education that must be achieved because it is 
more like work. 

Feedback obtained from the study: (1) the industry eyelashes is to promote 
the potential of people with knowledge and skills, to the need for giving more 
motivation for people to be able to increase the degree of life (2) Given the 
empowerment of families of young workers and provide counseling about the 
importance of education (3) Keep the assistance of institutions that deal with child 
labor so as to realize the welfare of workers. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah, ibukotanya adalah Purbalingga, berbatasan dengan Kabupaten Pemalang 

di utara, di timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, serta 

bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas. Kabupaten Purbalingga 

sendidir memiliki 18 Kecamatan yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. 

Pusat pemerintahannya berada di Purbalingga.  

Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang sedang berkembang dalam melakukan pembangunan. Salah satunya adalah 

pembangunan di bidang perekonomian. Bukti dari adanya pembangunan 

perekonomian adalah dengan berdirinya industri-indurstri, baik industri besar, 

industri sedang maupun industri rumah tangga. Pada umumnya adalah industri 

padat karya, yaitu industri yang memerlukan banyak tenaga kerja manusia. 

Industri-industri padat karya di Kabupaten Purbalinga diharapkan mampu 

menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan perekonomian 

masyarakat.  

Industri-industri yang ada di Kabupaten Purbalingga diantaranya adalah 

industri pembuatan rambut palsu, industri pembuatan bulu mata palsu, industri 

kayu lapis, industri pembuatan knalpot, industri pembuatan sapu, industri 

pembuatan kasur lantai. 
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Industri bulu mata di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten 

Purbalingga. Masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai penderes dan buruh di 

industri bulu mata selain pekerjaannya sebagai petani, serta pegawai negeri sipil. 

Industri bulu mata yang didirikan di  Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga berperan dalam penyerapan tenaga kerja baik laki-laki 

maupun perempuan, seperti pendapat Singarimbun dan Sjafri Sairin (1995: 3) 

bahwa pembangunan industri di daerah itu juga membuka peluang kerja bagi 

penduduk setempat. Mereka yang dulunya bekerja di sektor pertanian, kemudian 

beralih menjadi buruh pabrik. Mayoritas yang membuat kasur lantai adalah 

perempuan dan proses produksi bulu mata palsu sepenuhnya menggunakan tenaga 

manusia. 

Berdirinya industri bulu mata berpengaruh pada perkembangan 

perekonomian daerah sekitar industri bulu mata. Industri bulu mata membuka 

lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja. Pekerja industri bulu mata 

tidak hanya berasal dari Desa Sangkanayu saja tetapi juga dari luar Desa. Ada 

yang berasal dari Desa Pengalusan, Desa Campakoah, Desa Cipaku dan Desa 

Serayu. Mayoritas pekerja yang bekerja di industri bulu mata adalah perempuan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Suryaningrat (1984 :163) bahwa tumbuhnya 

sektor industri baik di kota maupun pedesaan membuka kesempatan kerja. 

Khususnya di bidang produksi barang konsumsi, terdapat adanya kecenderungan 

untuk memprioritaskan pemberian kesempatan kepada wanita karena sifat 

ketelitiannya dan keluwesannya. 
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Penurunan pendapatan keluarga juga berdampak pada menurunnya akses 

terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya serta terjadinya 

peningkatan kasus kekerasan didalam rumah tangga yang disebabkan oleh 

tekanan ekonomi akibat krisis, juga merupakan salah satu dampaknya. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan cara yang tepat untuk pengentasan kemiskinan. Di 

Indonesia sendiri ada berbagai dimensi kemiskinan yang menimpa perempuan 

yaitu akibat posisi tawar yang lemah didalam masyarakat, budaya yang represif, 

diskriminasi diruang publik dan domestik serta kurangnya perhatian dari 

pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan pada perempuan. 

Untuk mengatasi kemiskinan ini, salah satu pendekatan yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan 

martabat keluarga miskin adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Konsep ini 

menjadi sangat penting karena memberikan prespektif positif terdapat masyarakat 

miskin. Konsep tentang pemberdayaan perempuan dikembangkan oleh pendidikan 

nonformal, hal ini dilakukan dalam rangka pelayanan pendidikan sepanjang hayat 

bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Pendidikan tersebut diberikan sesuai 

kebutuhan masyarakat. Dalam kenyataan, kemiskinan orang tua membuat anak 

kehilangan kesempatan dan haknya atas pendidikan. 

Sebagian besar masyarakat hidup di pedesaan sehingga pengembangan 

industrinya tidak lepas dari usaha pengembangan industri kecil atau industri 

rumah tangga dan industri menengah. Hal ini menguntungkan sebab dapat 

memanfaatkan potensi tenaga setempat karena untuk bekerja disektor industri ini  

tidak diperlukan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, sehingga dapat 
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dikatakan bahwa dalam usaha meningkakan dan mengembangkan industri kecil 

dan menengah di pedesaan, maka faktor tenaga kerja dan teknologi bukan 

merupkan suatu kendala. 

Keberadaan industri rambut dan bulu mata palsu di Purbalingga juga 

berdampak pada berkembangnya industri-industri rambut rumahan dari 

perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan 

bekerja sampingan sebagai pembuat rambut dan bulu mata palsu. Selain itu 

keberadaannya semakin dikenal dengan berbagai perkembangan Objek wisata 

buatan di Purbalingga, antara lain Owabong, Sanggaluri Park dan Goa Lawa. 

Perekonomian di Desa Sangkanayu masih tergantung pada sektor 

pertanian dan hasil menderes, mereka dapat mencukupi semua kebutuhan hidup 

sehari-hari. Situasi tersebut akhirnya mempengaruhi segala aspek kehidupan 

masyarakat baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. 

Para investor baik lokal maupun asing kebanyakan lebih memilih untuk 

berinvestasi di luar Kabupaten Purbalingga, hal ini terjadi karena infrastruktur 

vital pendorong untuk berinvestasi masih kurang memadai seperti akses jalan, 

lokasi industri, stasiun kereta, bandara, maupun pelabuhan laut. Pemerintah 

akhirnya melakukan beberapa langkah menarik para investor untuk berinvestasi, 

agar masyarakatnya tidak lagi mencari pekerjaan ke luar kota seperti Jakarta, 

Bandung, Semarang dan lain-lain. Langkah yang dilakukan Pemerintah antara lain 

memberikan keringanan pajak bagi industri yang akan berdiri dan memperbaiki 

akses jalan serta menyediakan lahan strategis untuk para investor yang akan 

mendirikan industri di Kabupaten Purbalingga. 
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Munculnya industri-industri tersebut mampu menyerap lapangan kerja 

yang banyak bagi usia produktif baik itu pekerja laki-laki maupun perempuan, 

khususnya di industri bulu mata. Industri bulu mata yang berdiri di Kabupaten 

Purbalingga antara lain PT Boyang, PT Indokores, PT Royal, PT Sungism yang 

semuanya adalah perusahaan dari Korea Selatan. Data BPS Kabupaten 

Purbalingga tahun 2012, tenaga kerja yang terlibat di industri bulu mata yaitu dari 

34.800 tenaga kerja hampir berasal dari Kabupaten Purbalingga.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

dalam skrispsi yang berjudul “Profil Pekerja Industri Bulu Mata Di Desa 

Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga”. 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Bagaimana profil pekerjaindustri bulu mata diDesa Sangkanayu 

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga? 

1.2.2. Apa faktor yang melatarbelakangi pekerja industri bulu mata di Desa 

Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga? 

1.2.3. Apa dampak yang dirasakan pekerja industri bulu mata di Desa 

Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1. Mendiskripsikan profil pekerja industri bulu mata di Desa Sangkanayu 

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 
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1.3.2. Mendiskripsikan faktor yang melatarbelakangi pekerja industri bulu mata 

di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

1.3.3. Mendiskripsikan dampak yang dirasakan pekerja industri bulu mata di 

Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang pendidikan luar sekolah dan bisa dijadikan referensi oleh peneliti lain 

dengan topik penelitian yang serupa, serta menambah wawasan ilmu kepada si 

pembaca khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagai bahan 

informasi kepada pihak lain. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih 

dalam bagi masyarakat mengenai adanya dinamika kehidupan yang terjadi pada 

pekerja industri. Perubahan tersebut diharapkan mampu mengubah pandangan dan 

pemahaman tentang pekerja industri. 

1.5. Penegasan Istilah 

1.5.1 Profil  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia profil adalah suatu gambaran 

atau keterangan identitas seseorang, organisasi atau lembaga (KBBI, 2003:608)  

Profil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membahas suatu 

pandangan atau gambaran mengenai pekerja industri bulu mata di Desa 



7 
 

 
 

Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, dilihat dari usia, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, jam kerja, serta aturan atau norma yang ada. 

1.5.2 Pekerja / Tenaga Kerja 

Pekerja/Buruh merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi, 

kemampuan yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan 

berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya dan 

masyarakat secara keseluruhan (Hamalik, 2007:7).  

Pekerja/Buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain (lazim 

disebut majikan) dengan menerima upah, dengan sekaligus mengesampingkan 

persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan, di bawah 

pimpinan orang lain, dan mengesampingkan persoalan antara pekerjaan dan 

pekerja (Toha, 1991: 3). 

Pekerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerja industri bulu 

mata di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

1.5.3 Industri Bulu Mata 

Industri merupakan suatu usaha untuk memproduksi barang jadi, bahan 

baku atau barang mentah melalui proses penggarapan dalam jumlah besar 

sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga rendah, tetapi dengan 

mutu setinggi mungkin. Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat 

sebagai bagian dari sistem perekonomian atau sistem mata pencaharian, karena itu 

industri merupakan suatu usaha dalam menggabungkan atau mengolah bahan-
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bahan dari sumberdaya lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia 

(Punto, 200: 21). 

Industri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah industri bulu mata 

yang berada di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

1.5.4 Bulu Mata 

Bulu mata atau lebih tepatnya rambut mata adalah bagian dari kelopak 

mata yang berupa helaian rambut-rambut dan mampu melindungi dari debu, 

keringat, atau air yang menetes dari dahi supaya tidak masuk ke mata. Rambut 

mata merupakan rambut yang sangat lembut. 

Bulu mata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil pembuatan 

bulu mata palsu dari industri bulu mata di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.Profil Pekerja Industri 

2.1.1 Pengertian Pekerja/Buruh 

Menurut Simanjuntak (1985:2) dalam bukunya Pengantar Ekonomi 

Sumber Daya Manusia, tenaga kerja (man power) adalah penduduk yang sudah 

bekerja dan sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang 

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Menurut Nacrhowi (2004:4) adalah Tenaga kerja yang terampil 

merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam setiap 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang 

besar, di satu sisi merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan, 

tetapi di sisi lain juga merupakan masalah besar yang berdampak pada berbagai 

sektor. Penyerapan tenaga kerja merupakan pertambahan dari tenaga kerja yang 

digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan 

tenaga kerja adalah bertambahnya tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit 

usaha. 

Batasan istilah pekerja/buruh diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 2 

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:” Tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat”. 
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Menurut Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 buruh dapat dibedakan 

atas: 

1. Buruh Halus merupakan buruh atau pekerja yang bekerjanya pada tempat 

yang tidak tetap tetapi pekerjaannya sama dan tidak berat. 

2. Buruh Kasar merupakan pekerja yang bekerja pada tempat yang tidak 

tetap, hanya bekerja apabila ada orang yang membutuhkan tenaganya. 

Jenis pekerjaannya bergantung pada orang yang mempekerjakannya, 

melaksanakan pekerjaannya yang secara fisik berat. 

3. Buruh Atasan merupakan buruh yang bekerja berdasarkan kesempatan 

antar kedua belah pihak antara majikan dan buruh yang telah disepakati 

yang mengepalai sejumlah buruh lain, baik buruh halus maupun buruh 

kasar sebagai bawahan. 

4. Buruh bawahan merupakan Pekerja yang bekerja dengan standar 

penghasilan yang telah ditentukan oleh majikan yang menjadi atasan. 

 

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

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

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

bahwa pekerja industri terkonsentrasi pada upah yang terendah dan status jabatan 

yang rendah pula. 

Menurut Abdulah (2003: 83) peran pekerja/buruh industri dalam sektor 

ekonomi dan pengelolaan rumah tangga belum tentu menunjukan tingginya status 

dan kehidupan.  

Menurut Suriaatmadja (1984: 387) tenaga kerja wanita mempunyai peran 

ganda yaitu sebagai:  

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

keterampilan yang cukup untuk dapat memajukan perusahaan.  

2. Dirumah ia seorang pengelola, seorang istri yang dituntut untuk terus 

bijaksana, sebagai ibu dari anak-anaknya, pula sebagai pendidik.  
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3. Sebagai anggota masyarakat ia harus pandai membawa diri dalam 

pergaulan dengan orang-orang disekitarnya. Adakalanya harus pula 

dapat menyesuaikan diri dengan status suaminya. keluarga. 

Menurut Abdulah (2003: 171) keberadaan pekerja pabrik semakin 

penting, terutama sumbangan ekonomi mereka bagi keluarga. Bekerja di pabrik 

dengan upah yang relatif rendah menjadi tumpuan keluraga untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi pekerja/buruh yang bekerja di pabrik dapat 

membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan bagi yang 

sudah berkeluarga dapat membantu kebutuhan sehari-harinya. Meskipun 

sumbagan ekonomi mereka cukup penting, namun tetap kurang mendapat 

pengakuan yang sama dengan laki-laki, mereka dianggap hanya sekedar 

membantu atau hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan saja bagi keluarga. 

Pekerja/buruh industri bulu mata di Desa Sangkanayu mayoritas adalah 

perempuan yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Pekerja/buruh industri bulu 

mata Desa Sangkanayu memilih bekerja sebagai pekerja bindustri bulu mata 

dilandasi dari faktor yang melatarbelakangi pekerja/buruh industri memilih 

bekerja di industri bulu mata dan dampak yang dirasakan sebagai pekerja/buruh 

industri. 
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Menurut The International Journal of The child labor problem in 

Indonesia (Grahacendikia, 2009 vol.14) yaitu : 

Economy and education is regarded as the highhest main cause of child 

labor problem, yet presumably social culture factor also involved. The 

first is family that they do not realize the utility of education, and the 

second is the education. Based on the both factor, it can be known that 

the from family factor that must have close correlation to economy 

factor, by unsupported economy condition lay on. While, the factor of 

acces to the education, mostly it makes child labor lazy to have study 

inschool. Besides, it does not give guarantee that child labor from 

sufficient economy family has willingness go to scholl, may be because 

they get influence from environment and individual himself or helself in 

which they do no want to go to school. It is also the factor of child labor. 

The comprehension of future orientation from child labor will be 

understood and on how they should be treated. It is not apart from their 

burden as child labor, because life chalenge they is commonly different 

and normative life in the society. (Ekonomi dianggap sebagai penyebab 

utama tertinggi masalah pekerja anak, namun mungkin faktor sosial 

budaya juga mempegaruhi. Pertama adalah keluarga mereka yang tidak 

mengetahui utilitas pendidikan, dan yang kedua adalah pendidikan. 

Sementara, faktor akses pendidikan sebagian besar membuat pekerja 

anak malas untuk bersekolah. Selain itu, tidak memberikan jaminan 

bahwa pekerja anak dari keluarga ekonomi yang cukup, memiliki 

kemauan bersekolah, mungkin karena mereka mendapatkan pengaruh 

dari lingkungan dan individu dirinya yang mereka lakukan tidak mau 

bersekolah. Itu juga merupakan faktor dari pekerja anak. Pemahaman 

orientasi ke masa depan dari pekerja anak akan dipahami dan bagaimana 

mereka harus diperlakukan. Tidak terlepas dari beban mereka sebagai 

pekerja anak. Tantangan kehidupan yang mereka hadapi umumnya 

karena ada perbedaan dalam kehidupan dan perbedaan normatif dalam 

sosial masyarakat. 

 

2.2  Pengertian Industri 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mempunyai 

penduduk dengan jumlah yang cukup besar. Sebagian masyarakatnya bekerja 

pada sektor pertanian. Seiring perkembangan zaman kegiatan utama penduduk 

pada sektor pertanian mengalami kemajuan yang pesat karena terjadinya 

mekanisasi pertanian, akan tetapi dari mekanisasi pertanian tersebut membawa 
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dampak yang kuang menguntungkan terhadap lapangan kerja di sektor pertanian 

yaitu makin menyempitnya lapangan kerja ,di samping itu juga dipicu dengan 

penyempitan lahan pertanian yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian ke 

industri maupun perumahan penduduk. 

Istilah industri itu sendiri memiliki beberapa pengertian. Industri menurut 

Soerjono Soekanto (1987:1) adalah “penerapan cara-cara yang kompleks dan 

canggih terhadap produksi itu, yang secara emplisit berarti penggunaan mesin-

mesin, dipergunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi”. 

Pengertian yang lain tentang industri dikemukakan oleh Dumairy (1996:227) 

“industri mempunyai dua arti, pertama industri dapat berarti himpunan perusahaan 

sejenis”. Dalam konteks ini bisa diartikan misalnya industri kosmetika, berarti 

himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik, industri tekstil 

mempunyai maksud himpunan pabrik atau perusahaan tekstil. Lebih lanjut lagi 

Dumairy mengartikan industri sebagai “sektor ekonomi yang di dalamnya 

terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi 

atau barang setengah jadi” dalam hal ini industri bertujuan menambah nilai guna 

suatu barang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. 

Kabupaten Purbalingga sudah lama dikenal sebagai kota sentra industri 

rambut di indonesia. Dalam hal ini industri rambut di Kabupaten purbalingga 

secara tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah, bahkan Purbalingga telah di identikan sebagai daerah penghasil 

rambut palsu dan bulu mata palsu, selain juga dikenal sebagai daerah industri 

knalpot dalam negeri. Seiring banyaknya permintaan akan rambut palsu dan bulu 
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mata palsu di pasaran membuat perusahaan-perusahaan rambut menjalin kerja 

sama dengan para masyarakat sekitar yang disebut juga dengan mitra kerja 

industri rambut, keberadaan industri bulu mata palsu banyak memberikan 

keuntungan bagi masyarakat karena masyarakat bisa mendapatkan penghasilan 

tambahan untuk keluarga.  

Menjadi suatu fenomena yang menarik, bagaimana sebuah industri ini 

bisa berkembang padahal letak daerahnya cukup jauh dari pusat perekonomian 

yang biasanya terletak di kota besar, dan kawasan industri ini mampu 

menyesuaikan diri serta mampu menyediakan lapangan kerja. Berbagai tantangan 

juga dihadapi industri rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga 

seperti ketatnya persaingan, faktor sosial, dan tingginya biaya produksi. Pada 

akhirnya akan mempengaruhi, kinerja dari industri rambut dan bulu mata palsu, 

dari kejadian tersebut akibatnya industri akan mengalami penurunan kualitas 

maupun kuantitas produksi. Untuk alasan tersebut maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk melihat profil perkembangan industri dari awal mula 

berdirinya hingga sekarang serta mengidentifikasi fenomena-fenomena yang 

terjadi pada industri rambut dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah 

dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi 

dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai 

tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk 
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masyarakat daerah. Salah satu cara laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah 

bisa berkembang dengan cara, dirangsang dengan kegiatan-kegiatan industri yang 

sifatnya memacu masyarakatnya untuk memiliki ketrampilan untuk memproduksi 

sesuatu yang bisa menghasilkan suatu keuntungan bagi diri nya sendiri maupun 

bagi sektor ekonomi di daerah industri yang mereka kembangkan. 

Sejarah menjamurnya perusahaan rambut dan bulu mata palsu di 

Purbalingga yaitu diawali pada awal tahun 1976. Saat itu seorang investor asal 

Korea Selatan mendirikan perusahaan rambut Royal Kenny yang kini berubah 

nama menjadi Royal Korindah. Beberapa tahun kemudian bermunculan pabrik 

serupa yang juga dimiliki oleh pengusaha Korea, yakni Indokores Sahabat, Yuro 

Mustika yang keduanya berada di Kelurahan Kandang Gampang, dan Sunchang 

di Kelurahan Mewek. Pada saat itu investor asal Korea Selatan ini berani untuk 

menginvestasikan usahanya di daerah Kabupaten Purbalingga karena ia menilai di 

Kabupaten Purbalingga ini bisa menjadi daerah yang potensial untuk membuat 

usaha industri ini.  

Keberadaan industri rambut palsu dan bulu mata palsu di Kabupaten 

Purbalingga berpotensi menjadi sektor penunjang perekonomian. Hal ini 

didukung dengan penyerapan tenaga kerja yang besar dari setiap perusahaan 

rambut palsu dan bulu mata palsu tersebut. Selain  itu daya tahan industri rambut 

palsu dan bulu mata palsu tersebut juga dapat tergolong baik. Perkembangan 

industri rambut palsu dan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga didukung 

dengan semakin kuatnya masalah trend gaya hidup, perilaku pembeli, media, 



16 
 

 
 

publisitas teknologi serta perkembangan nilai-nilai sosial yang berkembang di 

masyarakat. 

Kehadiran industri di tengah-tengah kehidupan masyarakat pedesaan 

telah membawa perubahan–perubahan sosial yang cukup berarti. Pola mata 

pencaharian penduduk pun mengalami perubahan yang cukup signifikan. 

Berkurangnya kegiatan penduduk dalam sektor pertanian menunjukkan bahwa 

golongan generasi muda cenderung meninggalkan kegiatan dalam bidang 

pertanian. Selain hilangnya kesempatan untuk bekerja sebagai petani karena tanah 

garapan sudah berkurang juga adanya kesempatan bekerja di luar sektor pertanian. 

Ini berarti peluang kerja pada ekonomi bebas meningkat sejalan dengan adanya 

industri.Jadi dapat dikatakan bahwa kawasan industri telah membuka lapangan 

kerja baru bagi penduduk setempat meskipun usaha tergolong kecil. Peluang-

peluang ekonomi yang terbuka bersamaan dengan perkembangan industri tentu 

menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat sekitar industri pedesaan. Dengan 

adanya pengembangan industri banyak manfaat yang didapatkan. Menurut Irsan 

Azhary (1986:5) manfaat industri adalah sebagai berikut : 

a) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu sandang, pangan dan 

papan,  

b)  Terciptanya lapangan kerja baru, semakin banyak jumlah industri yang 

dibangun maka banyak pula tenaga kerja yang diserap terutama pada 

industri padat karya.  

c)  Meningkatkan devisa negara, 

d)  Dapat meningkatkan pendapatan perkapita,  

e)  Dapat ikut serta mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi 

terutama sektor industri. 

2.3      Pengertian Bulu Mata 
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Bulu mata atau lebih tepatnya rambut mata adalah bagian dari kelopak 

mata yang berupa helaian rambut-rambut. Rambut-rambut tersebut berfungsi 

untuk melindungi dari debu, keringat, atau air yang menetes dari dahi supaya 

tidak masuk ke mata. Rambut mata merupakan rambut yang sangat lembut. Bagi 

kaum wanita, keindahan mata memiliki arti penting yang harus selalu dijaga dan 

menjadi selalu objek riasan. Bulu mata palsu yang sering digunakan adalah bulu 

mata palsu yang alami, yang helaian rambutnya tidak terlalu panjang dengan jarak 

diantara helaiannya tidak rapat. Bulu mata palsu bisa dipakai untuk jenis mata 

apapun. Bulu mata palsu memang hanya digunakan untuk riasan mata agar terlihat 

lebih cantik dan bulu mata palsu mampu untuk mengireksi mata yang bentuknya 

kecil menjadi terlihat lebih segar. 

2.3.1 Jenis-jenis Bulu Mata 

Bahan dari bulu mata palsu itupun ada 2 macam yaitu rambut asli 

(human hair) dan rambut buatan (sintetis). Dari kedua bahan tersebut sangat jauh 

perbandingan harga dan kualitasnya. Untuk bulu mata palsu berbahan rambut asli 

(human hair) lebih mahal dari rambut buatan (sintetis). Proses pembuatan bulu 

mata palsu setelah pemilihan bahan juga akan dilanjutkan pada proses 

pemotongan, pencantelan, pemilahan dan pelabelan sesuai ukuran dan jenisnya. 

Bulu mata palsu dibedakan menjadi beberapa tipe yang masing-masing tipe 

memiliki fungsi tertentu dalam menunjang penampilan, diantaranya : (1) bulu 

mata natural, yaitu bulu mata yang bentuknya sangat simple, ringan sehingga 

cocok digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bulu mata jenis ini berfungsi 

membuat mata terlihat lebih menonjol namun tetap terkesan alami. (2) bulu mata 
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volume, yaitu bulu mata yang bentuknya lebih tebal dan lentik sehingga 

menimbulkan efek yang lebih indah pada mata. Jenis bulu mata palsu ini, 

biasanya sering digunakan dalam acara khusus. (3) bulu mata individual lashes, 

yaitu bulu mata yang dapat memberikan hasil paling natural dibandingkan dengan 

jenis bulu mata lainnya karena pengaplikasiannya memang harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dan juga harapan. Meskipun lebih terkesan individual, namun 

bulu mata palsu ini membantu bulu mata terlihat tebal dan lentik. Hanya saja, 

pemasangan bulu mata palsu ini membutuhkan waktu yang lama dan ketelitian 

yang luar biasa. 

2.4  Kerangka Berpikir 

Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

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

industri kecil. Industri yang terdapat di Kabupaten Purbalingga diantaranya yaitu : 

industri rambut palsu, indutri bulu mata palsu,industri kayu lapis, industri knalpot, 

industri kasur lantai.  

Industri bulu mata merupakan salah satu industri yang terdapat di 

Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pekrja/buruh yang bekerja di 

industri bulu mata adalah laki-laki dan perempuan, namun pekerja/buruh 

perembuan lebih banyak dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Pekerja laki-laki 

bekerja pada bagian pengepakan/pelabelan bulu mata palsu yang sudah jadi, 

sedangkan khusus pekerja/buruh perempuan bekerja pada bagian produksi saja 

yaitu pada tahap pecantelan dan pemotongan. Industri kasur mayoritas 
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pekerja/buruhnya adalah perempuan. Pekerja/buruh industri bulu mata masing-

masing memiliki profil kehidupan yang berbeda yang dapat di lihat dari 

kehidupan ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jam kerja. 

Pesatnya perkembangan industri bulu mata palsu yang ada di Kabupaten 

Purbalingga membuat masyarakatnya semakin bersemangat tuntuk memiliki 

peluang kerja. Berkembangnya fasilitas kehidupan yang dibangun oleh 

Pemerintah daerah dan swasta yang bertujuan untuk memperbaiki aspek 

kehidupan masyarakat Kabupaten Purbalingga.  

Hal ini menyebabkan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan ingin 

beralih profesi dari petani menjadi pekerja (buruh) pabrik. Kondisi ini juga sangat 

berpengaruh terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat di Kabupaten 

Purbalingga, baik dari kebutuhan ekonomi dan pendidikannya.  

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di 

selidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek atau obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Pendekatan penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan prosedur 

penelitian untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada sasaran penelitian, baik 

yang berwujud tindakan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

bertujuan mengungkapkan kejadian yang ada di lapangan, tidak bertujuan 

melakukan pengukuran yang menggunakan prosedur statistik dalam menjelaskan 

hasil penelitian. 

Penelti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui dan 

mendeskripsikan secara lengkap dan mendalam tentang profil pekerja industri, 

faktor yang melatarbelakangi dan dampak yang dirasakan oleh pekerja industri di 

Desa Sangkanayu kecamatan Mrebet kabupaten Purbalingga. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi ini karena terdapat industri bulu mata 

dan mayoritas masyarakatnya menjadi pekerja/buruh. Alasan dipilihnya Desa 

Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sebagai lokasi penelitian 

yaitu:  pertama karena penelitian ini tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi 

tentang profil pekerja industri bulu mata yang ada di Desa Sangkanayu. Kedua 

karena usaha bulu mata palsu dapat menjanjikan.  

Pekerja/buruh industri bulu mata dalam membuat bulu mata palsu ada 

yang di tempat pembuatan yang sudah disediakan pemilik industri dan ada juga 

yang membuat bulu mata palsu di rumah masing-masing. 

3.3  Fokus penelitian 

  Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti akan melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepentingan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya, yang di kemukakan oleh 

Moleong (2007:65). Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian yaitu: (1) 

Profil pekerja industri bulu mata di Desa Sangkanayu (2) Faktor yang 

melatarbelakangi pekerja/buruh bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

(3) Dampak yang di rasakan oleh pekerja industri bulu mata di Desa Sangkanayu. 

3.4   Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini yaitu pekerja/buruh bekerja di industri bulu mata 

Desa SangkanayuKecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga terdiri dari 7 subyek, 



22 
 

 
 

yaitu 5 subyek pekerja/buruh industri bulu mata dan 2 sebagai informan dalam 

penelitian ini terdiri dari 1 orang Penyelenggara dan 1 Lurah.  

3.5Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan upaya mendapatkan data penelitian yang di 

lakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan. Dalam 

penelitian tersebut juga tidak di abaikan kemungkinan penggunaan sumber-

sumber non-manusia seperti catatan-catatan yang tersedia. Observasi bertjuan 

untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga di peroleh pemahaman 

atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang di peroleh 

sebelumnya. Observasi bertujuan untuk : a) mendapatkan pemahaman data yang 

lebih baik tentang konteks dalam hal yang di teliti; b) melihat hal-hal yang kyrang 

di sadari oleh partisipan atau subyek peneliti; c) memperoleh data tentang hal-hal 

yang tidak di ungkapkan oleh subyek peneliti secara terbuka dalam wawancara 

karena berbagai sebab; d) memungkinkan peneliti bergerak lebih jauh dari 

persepsi selektif yang di tampilkan subyek peneliti atau pihak-pihak lain, hal ini di 

ungkapkan oleh Moleong (2007:174) 

Observasi ini menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, situasi, atau perilaku. Data observasi berupa 

deskripsi yang faktual, cermat dan terinci, mengenai keadaan lapangan, kegiatan-

kegiatan yang terjadi, data ini di peroleh melalui pengamatan langsung. 

Observasi dilakukan dengan mengamati sambil membuat catatan secara 

selektif. Adapun bahan yang di observasi dalam penelitian ini adalah profil 
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pekerja industri bulu mata di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten 

Purbalingga. 

Alasan pemilihan metode observasi yaitu karena, dalam penelitian 

kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan/kenyataan dari 

lapangan (pekerja industri) sehingga data mudah diperoleh. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara ini dilakukan langsung terhadap subyek dan informan yang 

mengetahui dari keadaan yang sesungguhnya. Selain itu, wawancara dilakukan 

secara mendalam agar subyek dapat memberikan informasi sesuai dengan yang 

dialami, diperbuat, dipikirkan dan yang dirasakan. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang membrikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2007:186). 

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara secara langsung 

terhadap pekerja, penyelenggara dan Lurah di Desa Sangkanayu. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan informasi dari semua pelaku yang terlibat dalam 

industri bulu mata Desa Sangkanayu untuk mengumpulkan data sebanyak 

mungkin terkait dengan profil pekerja, faktor yang melatarbelakangi dan dampak 

yang dirasakan bagi pekerja industri bulu mata di Desa Sangkanayu Kecamatan 

Mrebet Kabupaten Purbalingga. 
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Alasan peneliti menggunakan metode wawancara karena peneliti dapat 

mengetahui kondisi nyata tentang adanya pekerja industri bulu mata di Desa 

Sangkanayu. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan 

observasi sebagai bukti penelitian di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

 Metode dokumentasi digunakan untuk menjaring data yang sudah ada 

untuk melihat tentang berbagai persitiwa yang telah atau pernah terjadi. Menurut 

Sugiyono (2010: 329), “dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

momumental seseorang”. 

 Dalam penelitian ini dokumentasi sangat diperlukan sebagai kondisi 

nyata yang dapat memberikan jawaban tentang keberadaan yang sesungguhnya 

dan memperoleh tambahan data berupa, catatan-catatan atau foto dari pekerja 

anak yang bekerja.  

 Alasan peneliti menggunakan dokumentasi, untuk melengkapi data yang 

sudah terungkap pada observasi dan wawancara. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut bogdan dan Biklen dalam Moleong (2002:248) bahwa analisis 

kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat di kelola, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di 

pelajari, serta memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dilakukan dengan 

langkah-langkah:  

3.8.1  Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan 

apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yang 

berkaitan dengan aktivitas pekerja industri di Desa Sangkanayu Kecamatan 

Mrebet Kabupaten Purbalingga. 

3.8.2  Reduksi data, yaitu kegiatan peneliti menelaah kembali catatan yang 

diperoleh melalui teknik kuesioner, wawancara dan lain sebagainya,  

3.8.3  Penyajian data, yaitu merangkum hal-hal pokok dan kemudian disusun 

dalam bentuk deskripsi yang naratif dan sistematik sehingga dapat memudahkan 

untuk mencari tema sentral sesuai dengan fokus serta mempermudah untuk 

memberi makna,  

3.8.4  Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap 

data yang dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, persamaan yang sering 

timbul dan sebagainya.  

GambarDiagram Proses Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 

Atau Verifikasi 
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Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan metode tersebut 

adalah sebagai berikut: Pertama mengumpulkan data sesuai dengan tema, 

pengumpulan data ini yaitu mengenai profil pekerja industri bulu mata di Desa 

Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Data tersebut diambil 

dari pekerja industri, warga dan Kepala Desa Sangkanayu. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua adalah 

reduksi data, pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada catatan lapangan 

yang terkumpul yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penetitian selama kegiatan 

berlangsung antara pekerja industri pada saat bekerja membuat bulu mata palsu, 

yang selanjutnya data terpilih disederhanakan dengan mengklarifikasikan data 

atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk 

merekomendasikan data tambahan, kemudian dilakukan abstraksi kasar menjadi 

uraian singkat atau ringkasan. Ketiga adalah penyajian data, pada tahap ini 

peneliti melakukan penyajian informasi data yang diperoleh secara keseluruhan 

telah mengalami reduksi melalui bentuk naratif agar diperoleh penyajian data 

lengkap dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. 

Dalam hal ini peneliti membuat teks naratif mengenai informasi yang 

diberikan oleh subjek penelitian. Keempat adalah tahap simpulan, pada tahap ini 

peneliti melakukan uji kebenaran pada setiap data yang muncul dari data yang 

diperoleh dari suatu subjek yang lain dengan cara melibatkan pekerja industri 

yang bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Industri Bulu Mata Desa Sangkanayu 

Desa Sangkanayu merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan 

Mrebet dengan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Purbalingga sekitar 15 Km. 

Dengan luas wilayah 222,500 Ha, yang terbagi dalam : a). Lahan Sawah 30,000 

Ha, b). Tegalan dan Pertanian lahan kering 82,468 Ha, c). Pekarangan dan 

Pemukiman 90,466 Ha, d). Hutan Negara 0,479 Ha, e). Lain-lain 19,910 Ha dan 

Batas wilayahnya :  

a.    Sebelah Utara     : Perhutani 

b.    Sebelah Selatan  : Desa Campakoah dan Desa Serayularangan 

c.     Sebelah Barat      : Desa Pengalusan dan Desa Serang Kecamatan Karangreja. 

d.    Sebelah Timur    : Desa Talagening Kecamatan Bobotsari 

4.1.2  Komposisi Penduduk 

Jumlah Penduduk Desa Sangkanayu s/d bulan Maret 2015 adalah 4628 

jiwa yang terdiri dari 2388 laki-laki dan 2240 Perempuan, dengan jumlah Kepala 

Keluarga 1228.Rata-rata setiap keluarga terdiri dari 5 anggota keluarga. Mata 

pencaharian pokok dari sebagian besar Masyarakat adalah penderes gula kelapa, 

petani dan buruh tani. 
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Tabel 1: Mata Pencaharian Penduduk Desa Sangkanayu 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1. Petani 253 orang 

2. Buruh Tani 121 orang 

4. Penderes 377 orang 

6. PNS 69 orang 

7. Pedagang  95 orang 

8. Buruh/kuli bangunan 166 orang 

9.  Wiraswasta   154 orang 

10. Lain-lain  141 orang 

 Jumlah Total  1376 Orang 

Sumber : Monografi Desa Sangkanayu Maret 2015 

Jumlah mata pencaharian penduduk di Desa Sangkanayu Kecamatan 

Mrebet Kabupaten Purbalingga ini terdiri dari petani 253 orang, buruh tani 121 

orang, penderes 377 orang, PNS 69 orang, pedagang 95 orang, buruh/kuli 

bangunan 166, wiraswasta 154 orang, danlain-lain 141 orang. 

Tabel 2 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sangkanayu 

No Pendidikan  Jumlah 

1. Sarjana (S2/S1/D3) 207 orang 

2. SMA 442 orang 

4. SMP 994 orang 

6. SD 753 orang 

7. Tidak tamat SD  291 orang 

8. Belum sekolah 557 orang 

 Jumlah Total  3244 Orang 

Sumber : Monografi Desa Sangkanayu Maret 2015 

Jumlah tingkat pendidikan di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga ini terdiri dari belum sekolah 557 orang, tidak tamat SD 

291 orang, tamat SD 753 orang, tamat SMP 994 orang, tamat SMA 442 orang, D3 

107 orang, S-1 73 orang, S-2 7 orang. 
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4.1.3  Sejarah Industri Bulu Mata Palsu di desa Sangkanayu 

Masyarakat Desa Sangkanayu yang masih menggantungkan 

perekonomian pada sektor pertanian dan hasil menderes, mereka dapat mencukupi 

semua kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi tersebut akhirnya mempengaruhi 

segala aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, 

salah satunya dari segi pendidikan yaitu anak-anak mengalami putus sekolah. 

Orang tua tidak mampu membiayai lagi sekolah anaknya. 

Desa Sangkanayu khususnya, mendapat pandangan tersendiri karena 

mampu menciptakan peluang lapangan kerja bagi masyarakatnya. Industri 

rumahan yang ada di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten 

Purbalingga mampu memperluas jaringan perindustrian. Kebijakan Pemerintah 

Purbalingga dalam hal Industri mampu menarik para investor untuk berinventasi 

di Purbalingga dengan mendirikan industri-industri rambut dan bulu mata palsu. 

Sejarah menjamurnya industri bulu mata palsu di Purbalingga yaitu 

diawalipada awal tahun 1976.Korea yang mendirikan industri di Purbalingga 

dengan nama PT Shung Shim. PT Shung Shim mempunyai cabang di berbagai 

daerah di Purbalingga, salah satu cabang yaitu industri bulu mata yang berada di 

Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.Di awal tahun 2009 

menjadi tahun yang cukup menggembirakan bagi masyarakat sekitar 

karenaadanya bantuan dari PT Shung Shim yang memberikan kesempatan dan 

peluang kerja  bagi yang tidak memiliki pekerjaan dan skill di Desa Sangkanayu. 

Industri bulu mata palsu menjadi sorotan masyarakat dengan diberikannya 
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kepercayaan sebagai penyelenggara kegiatan bagi masyarakat yang tidak mampu 

secara gratis.  

Dengan seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2011 industri bulu mata 

palsu ini mampu menyerap lapangan kerja dalam jumlah yang cukup banyak yaitu 

86 pekerja dibawah umur. Pekerja/buruh ini bekerja di industri rumahan yaitu 

rumah warga yang sudah ditentukan untuk di jadikan rumah industri dan pemilik 

rumah yang sudah bekerja sama dengan PT Shung Shim, yang kemudian 

menyetorkan ke industri pusat. Letaknya sendiri cukup strategis, berada di pinggir 

jalan raya, lahannya luas dan dekat dengan pasar Desa Sangkanayu sehingga 

memudahkan para pekerjanya untuk beraktifitas saat jam kerja maupun ingin 

istirahat mencari makan. 

Gambar 1 : Industri bulu mata Desa Sangkanayu 

 

(Sumber : Dokumentasi Peneliti) 

Pekerja/buruh yang bekerja di industri rumahan Desa Sangkanayu tidak 

hanya dari Desa Sangkanayu tetapi dari desa-desa disekitarnya seperti Desa 

Pengalusan, Desa Cipaku, Desa Serayu dan Desa Campakoah. Pembagian kerja di 

industri bulu mata Desa Sangkanayu ada beberapa pembagian kerja seperti tahap 
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pemotongan, tahap pencantelan, tahap pemilahan dan tahap pelabelan. 

Pekerja/buruh di industri Desa Sangkanayu pada dasarnya sudah ada pembagian 

khusus. Semakin eksisnya industri bulu mata maka masyarakat semakin percaya 

bahwa itu adalah semata-mata untuk meningkatkan keterampilan dan 

perekonomian masyarakat di Desa Sangkanayu. Sebagian besar pekerja yang ada 

di industri bulu mata Desa Sangkanayu adalah perempuan dari semua karyawan 

yang berjumlah 86 orang. 

Pembagian kerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu ada beberapa 

tahapapan yaitu, tahap pemotongan, tahap pencantelan, tahap pemilahan dan tahap 

pelabelan. Pekerja/buruh yang bekerja pada dasarnya sudah ada pembagian tugas 

secara khusus.  

Berikut tahapan-tahapan pembuatan bulu mata di industri rumahan Desa 

Sangkanayu : 

1. Pemotongan  

Langkah pertama dalam pembuatan bulu mata palsu adalah 

pemotongan bahan baku yang berupa benang sintetis,dengan ukuran 10 cm. 

Proses ini merupakan pemotongan benang sintetis yang masih berupa 

gulungan yang akan dijadikan sebagai bulu mata palsu.  

2. Pencantelan  

Proses ini merupakan proses mengaitkan benang sintetis yang sudah 

dipotong sesuai ukuran yaitu 10 cm,kemudian dikaitkan ke benang senur 

dengan menggunakan alat yang berupa kawat cantel atau orang-orang 

menyebutnya tulip sebanyak 60 cantel atau helai dengan ukuran panjang 14,5 
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cm. Merangkai atau pencantelan ini merupakan pekerjaan yang sulit karena 

membutuhkan ketelitian dan kerapian sehingga dalam pelaksanannya sering 

mengalami waktu yang lama. 

3. Pemilahan 

Proses pemilahan merupakan proses pemilahan/mensortir bulu mata 

dengan kualitas yang baik dan tidak. Pekerja/buruh yang terlibat dalam proses 

pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan pengalaman, terutama pengalaman 

dalam membedakan antara bulu mata dengan kualitas baik dan tidak. Proses 

pemilahan sesuai penuturan Mba Siti sebagai berikut : 

“....angger milih bulu mata kue kudu teliti karo duwe pengalaman, 

terutama pengalaman ben bisa mbedakna bulu mata sing kualitase 

apik karo ora....” 

“....kalau memilih bulu mata itu harus teliti dan mempunyai 

pengalaman, terutama yang mempunyai pengalaman agar dapat 

membedakan bulu mata yang berkualitas baik atau tidak....” 

(Wawancara dengan Mba Siti) 

4. Pelabelan  

Pelabelan merupakan proses terakhir, pelebelan bertujuan untuk 

mengetahui berapa banyak bulu mata palsu yang di hasilkan dengan 

menggunakan angka. Yang bekerja pada tahap ini mulai berkurang, hal ini  

disebabkan oleh upah yang dikatakan tidak sesuai. 
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4.1.4   Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di industri bulu mata Desa Sangkanayu terdiri dari:  

Tabel 3 : Sarana Prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pada industri bulu mata Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga disebuah bangunan yang luasnya cukup besar sehingga 

mampu ditempati oleh lebih dari 80 orang, satu tempat parkir untuk kendaraan, 

MCK yang cukup layak pakai, dan alat-alat yang digunakan dalam proses 

pembuatan bulu mata palsu. 

4.1.5   Hasil Penelitian 

 Subyek penelitian dalam penelitian adalah Pekerja Industri Bulu Mata di 

Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Pekerja/buruh yang 

bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu sebagian besar sudah tidak 

bersekolah. Pekerja/buruh yang bekerja pada tahap pencantelan yaitu Ena,Fuhfi, 

Unif kemudian pada tahap pemotongan yaitu Riris dan Ela.  

No. Sarana dan Prasarana Satuan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Bangunan 

Parkir 

MCK 

Lampu 

Meja panjang 

Kursi panjang 

Jam dinding 

Alat untuk bulu mata  

 

4.100 meter 

1 ruang  

1 ruang 

10 buah 

10 buah 

10 buah 

1 buah 

7 buah 
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Berikut ini adalah Life History dari Pekerja Industri Bulu Mata di Desa 

Sangkanayu 

4.1.5.1 Ena 

Ena adalah pekerja/buruh yang bekerja di industri rumahan bulu mata 

Desa Sangkanayu. Jumlah keluarga ada 4 orang, dengan jumlah anak ada 2 

termasuk Ena yang semuanya masih dalam tanggungan keluarga. Latar belakang 

pendidikan dari keluarga hanya sampai sekolah menengah pertama yaitu Ena yang 

tidak sampai lulus karena saat kelas 2 lebih memilih membantu orang tua dan 

adiknya masih sekolah dasar.Orang tuanya yaitu Bapak Ahmad bekerja sebagai 

buruh tani dengan penghasilan setiap bulannya berkisar Rp 400.000,00.  

Penghasilan yang di peroleh tersebut digunakan untuk keperluan sehari-

hari seperti untuk membeli lauk pauk,beras dan kebutuhan lainnya. Pencari nafkah 

dalam keluarga Ena dan Bapak Ahmad. Istri Bapak Ahmad hanya sebagai ibu 

rumah tangga, Ena di minta orang tuanya untuk bekerja membantu kebutuhan 

ekonomi keluarga. 

Gambar 2 : Kediaman Ena 

 

 

 



35 
 

 
 

4.1.5.2 Fuhfi 

 Fuhfi adalah anak ke 1 dari 2 bersaudara, Kondisi sosial ekonomi orang 

tua dari keluarga Fuhfi, lain dari yang dialami oleh keluarga Ena yang pendidikan 

tertinggi anaknya sampai sekolah menengah pertama. Keluarga Fuhfi hanya 

sampai sekolah dasar dan jumlah anggota keluarga Fuhfiada 4 yaitu dua orang 

anak, ayah dan ibu. Ayahnya yang bekerja sebagai penderes, berpenghasilan 

sekitar Rp 80.000,00 sampai Rp 100.000,00 setiap dua hari sekali. Sesuai 

penuturan dari Fuhfi sebagai berikut : 

“....Aku kerja neng PT idep Desa Sangkanayu kuwe ben olih duit, ben bisa 

mbantu kebutuhan ekonomi keluarga, karo mbantu nggo nyekolhana adine 

aku....” 

“....Saya bekerja di industri rumahan bulu mata Desa Sangkanayu untuk 

mendapatkan uang, agar bisa bisa membantu kebutuhan ekonomi 

keluarga,dan membantu untuk menyekolahkan adik saya....” 

 

(Hasil Wawancara dengan Fuhfi) 

 

Gambar 3 : Kediaman Fuhfi 

 
 

Pencari nafkah dalam keluarga yaitu Fuhfi dan Bapak Salim. Istri bapak 

salim hanya sebagai ibu rumah tangga. Fuhfi bekerja karena dorongan orang 

tuanya untuk bekerja membantu kebutuhan ekonomi keluarga.  
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4.1.5.3 Riris 

Riris yaitu pekerja/buruh yang ke 3, Kondisi ekonomi orang tua Riris 

berbeda dari yang sebelumnya yaitu Fuhfi, keluarga Riris berjumlah 8 orang. 

Terdiri dari enam orang anak, ayah dan ibu. Latar belakang pendidikan dari 

keluarga Riris hanya sampai sekolah menengah pertama, dan adik-adiknya masih 

Sekolah Dasar dan TK. Orang tuanya, Bapak Kirso bekerja sebagaiburuh tani 

dengan penghasilannya setiap hari tidak menentu tergantung musim tanam dan 

panen padi pada kisaran Rp 20.000,00 sampai Rp 25.000,00.  

Gambar 4 : Kediaman Riris 

 

Penghasilan yang diperoleh tersebut di gunakan untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari, pencari nafkah di keluarga yaitu Riris danayahnya Bapak 

Kirso. Istri Bapak Kirso hanya sebagai pedagang keliling di desanya, tetapi tidak 

setiap hari berdagang dengan penghasilan hanya Rp 15.000,00 sampai Rp 

20.000,00. Riris bekerja berawal dari keinginannya untuk membantu ekonomi 

keluarganya, kemudian di suruh orang tuanya untuk membantu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu menyekolahkan adiknya. 
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4.1.5.4 Unif 

Pekerja/buruh yang ke IV adalah saudari Unif, Kondisi sosial ekonomi 

orang tua dari keluarga Unif,yang pendidikan tertinggi anaknya sampai sekolah 

dasar dan jumlah anggota keluarganyaada 6 yaitu empat orang anak, ayah dan ibu. 

Ayahnya yang bekerja sebagai kuli bangunan tidak selalu mendapatkan jobnya 

dan berpenghasilan sekitar Rp 60.000,00 sampai Rp 100.000,00 setiap dua hari 

sekali dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh 

hanya cukup untuk membeli beras, lauk pauk dan kebutuhan lainnya. Oleh karena 

itu, Unif terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah 

pertama dan disuruh bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. 

Gambar 5 : Kediaman Unif 

 

4.1.5.5 Ela 

Kondisi dari pekerja/buruh yang ke-5 yaitu keluarga Ela. Jumlah 

keluarga Ela ada 5 orang, dengan jumlah anak 3 yang semuanya masih dalam 

tanggungan keluarga. Latar belakang dari Ela hanya sampai sekolah menengah 

pertama dan adik-adiknya masih sekolah dasar dan balita. 
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Orang tua Ela, Bapak Wangid bekerja sebagai tukang ojek dengan 

penghasilan setiap harinya yang tidak menentu sesuai dengan ramainya orang 

untuk menggunakan jasanya, kira-kira berpenghasilan kisaran Rp. 10.000,00 

sampai Rp 25.000,00. Pengahsilannya hanya cukup untuk membeli kebutuhan 

sehari-hari. Ibu Ela hanya ibu rumah tangga.  

 

Gambar 6 : Kediaman Ela 

 

Life History dari pekerja/buruh di atas sesuai dengan konsep budaya 

kemiskinan Oscar Lewis, bahwa pokok dari orang-orang yang hidup dalam 

budaya kemiskinan adalah partisipasi yang efektif dan integratif dalam institusi-

institusi penting yang ada dalam masyarakat. Sebagian besar buta huruf dan 

berpendidikan rendah serta kekurangan uang. Kondisi kehidupan mereka yang 

serba kekurangan, kondisi sosial ekonomi dari pekerja/buruh yang dapat di 

golongkan kedalam kondisi miskin atau menurut Oskar Lewis termasuk dalam 

budaya kemiskinan. Penghasilan orang tua dari pekerja/buruh yang rendah juga 

tidak mampu memenuhi pendidikan anak sampai pendidikan yang lebih tinggi dan 

belum mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. 



39 
 

 
 

Menurut Oscar Lewis dalam Suparlan (1984:12) juga melihat bahwa 

orang miskin yang hidup mengelompok sebagai sebuah masyarakat atau 

komunitas itu mempunyai kebudayaan kemiskinan, yaitu suatu cara hidup yang di 

jalani oleh mereka yang miskin yang berbeda dari cara hidup mereka yang tidak 

miskin. Lingkungan dari pekerja/buruh yang miskin mengakibatkan keluarga dari 

pekerja/buruh itu sendiri sulit keluar dari budaya kemiskinan. Muncul dan 

berkembang serta lestarinya kebudayaan kemiskinan menurut Oscar Lewis adalah 

karena mereka yang tergolong miskin itu cenderung untuk hidup mengelompok 

dengan sesamanya dalam sebuah komunitas. 

4.1.6 Faktor yang melatarbelakangi Pekerja Industri Bulu Mata di Desa 

Sangkanayu. 

Adapun juga beberapa faktor yang melatarbelakangi pekerja industri di 

Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, yaitu: 

4.1.6.1 Ekonomi 

Karena keadaan ekonomi yang membuat pekerja/buruh bekerja di 

Industri Bulu Mata Desa Sangkanayu, demi membantu  memenuhi biaya 

kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan untuk membantu membiayai adiknya 

maupun kebutuhan lainnya. Penjelasan di atas seperti di ungkapkan oleh Ena 

sebagai berikut : 

“....Bapane aku kue dadi tukang bangunan,seminggu paling olieh 

200.000, mamane aku neng umah tok ora kerja. Mulane aku kerja ben olih 

duit nggo mbantu wong tuaku nggo nyukupi kebutuhan sedina-dina....” 

 

“....Bapak saya hanya tukang bangunan yang gajinya 200.000 per 

minggunya, ibu saya tidak bekerja hanya di rumah saja, jadinya saya 
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bekerja agar mendapatkan uang untuk membantu kedua orang tua saya 

memenuhi kebutuhan sehari-hari....” 

 

Ena mengatakan dari wawancara tersebut terungkap bahwa pekerja/buruh 

bekerja ke sektor publik sebagai buruh industri rumahan bulu mata di Desa 

Sangkanayu karena di dorong orang tua untuk membiayai adiknya bersekolah dan 

membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dorongan orang tua untuk 

membantu membiayai adiknya bersekolah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari sesuai dengan apa yang di kemukakan Oscar Lewis bahwa kebudayaan 

kemiskinan di pengaruhi oleh kemiskinan yang di sebabkan kultur dalam 

masyarakat. 

Menurut Oscar Lewis dalam Suparlan (2008:369) juga menyebutkan 

bahwa pada lingkungan masyarakat miskin seringkali muncul sikap 

pemberontakan tersembunyi terhadap diri mereka ssendiri maupun masyarakat, 

tetapi di lain pihak juga terdapat sikap-sikap masa bodoh dan pasrah kepada 

nasibnya sendiri dan pasrah beserta tunduk kepada mereka yang mempunyai 

kekuasaan ekonomi dan sosial. Orang tua maupun pekerja industri rumahan bulu 

mata di Desa Sangkanayu yang masa bodoh dan pasrah terhadap kemiskinan yang 

di alaminya. Mereka hanya berpedoman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

saja. 

4.1.6.2 Faktor lingkungan 

Keterlibatan masyarakat yang menjadi pekerja/buruh industri karena 

diperkuat oleh sanksi sosial dan normal dari keluarga dan lingkungankomunitas 

terhadap masyarakat yang bermalas-malasan dan tidak bekerja. Muncul dan 

berkembang serta lestarinya kebudayaan kemiskinan adalah karena mereka yang 
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tergolong miskin itu cenderung untuk hidup mengelompok dengan sesamanya 

dalam sebuah komoditi. Budaya tersebut sudah masuk kedalam sebagian 

masyarakat Purbalingga yang mayoritas adalah orang jawa. Budaya semacam ini 

menjadikan masih banyak anak-anak khususnya yang tinggal di pedesaan untuk 

bekerja, seperti pada waktu dulu, dimana anak membantu orang tuanya bekerja 

diladang. Penjelasan di atas seperti yang di kemukakan oleh Fuhfi, seorang 

pekerja anak di industri rumahan bulu mata Desa Sangkanayu pada bagian 

pemotongan sebagai berikut: 

“....aku kerja neng kene kuwe mergane aku ndeleng bocah-bocah 

seumuranku neng desaku pada kerja, terus di kongkon wong tua mergane 

akeh bocah-bocah seumuranku pada kerja dadine aku kon kerja....” 

“....saya bekerja disini karena saya melihat anak-anak seumuran saya di 

desa saya sudah bekerja, kemudian di suruh orang tua untuk bekerja....” 

 

Fuhfi dalam keterangannya jelas menunjukan bahwa anak bekerja di 

industri rumahan bulu mata Desa Sangkanayu karena faktor sosial lingkungan 

masyarakat di sekitar yang mengakibatkan orang tuanya menyuruh untuk bekerja 

dan Fuhfi hanya bisa patuh dan menuruti perintah orang tuanya.  

4.1.6.3 Faktor lokasi 

Keberadaan industri rumahan bulu mata Desa Sangkanayudapat 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Khususnya mereka yang tidak 

memiliki pekerjaan dan ketrampilan serta anak-anak yang mau bekerja menjadi 

buruh industri di karenakan lokasi industri yang dekat dengan rumah sehingga 

tidak memerlukan biaya transportasi serta apabila lembur pekerjaannya dapat di 

bawa pulang kerumah. Dibawah ini merupakan kutipan wawancara dengan salah 

satu pekerja anak Riris yang bekerja pada tahap pelabelan sebagai berikut: 
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“....ana untunge kerja ning kene, tempat kerjane perek karo umah, ora 

usah ngetokna duit nggo mbayar angkot, cukup nganggo pit,nek ora ya 

mlaku be wis getul,nek pengin lembur pegaweane bisa di gawa bali 

ngumah....” 

“....ada untungnya bekerja disini,tempat kerjanya deket dari rumah,tidak 

usah mengeluarkan biaya transportasi untuk membayar angkot, cukup naik 

sepeda, kalau tidak, jalan kaki juga sudah sampai, kalau mau lembur 

pekerjaannya bisa dibawa pulang ke rumah....” 

 

4.1.6.4 Bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu tidak memerlukan 

pendidikan yang tinggi 

Faktor penyebab terakhir yaitu pekerjaindustri bulu mata Desa 

Sangkanayu persyaratannya tergolong ringan. Penjelasan di atas seperti yang di 

katakan oleh Riris, seorang pekerja pada tahap pelabelan yaitu : 

“....kerja neng kene langka persyaratane sing angel, nek ana lowongan 

pegawean mesti bisa langsung mlebu tanpa tes utawa persyaratan liyane. 

Aku bae mung lulusan SMP bisa kerja neng kene....” 

“....bekerja di sini tidak ada persyaratan yang susah, kalau ada lowongan 

pekerjaan pasti bisa masuk tanpa persyaratan lainnya. Saya juga hanya 

lulsan SMP bisa bekerja di sini....” 

 

Pekerja mudah mengakses atau untuk masuk atau bekerja di industri 

rumahan bulu mata Desa Sangkanayu seperti apa yang telah di katakan oleh Riris, 

maka dapat membuka kesempatan atau peluang anak untuk bekerja di sektor 

publik yang selama ini identik dengan orang dewasa. Pendidikan pekerja di 

industri rumahan bulu mata desa sangkanayu tergolong rendah, rendahnya tingkat 

pendidikan di antaranya di pengaruhi oleh ketidakadaan biaya dan di samping itu 

juga pada umumnya orang desa dan pekerja lainnya lebih menginginkan jasa 

mereka cepat bekerja sehingga bisa mengurangi beban kebutuhan keluarga dan 

tidak memerlukan pendidikan tinggi seperti di industri Desa Sangkanayu.  
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“....arep nggolet pegawean apa maning, aku mung lulusan SMP, nggolet 

pegawean liane angel. Jaman siki nggolet kudu due keahlian, paling 

gampang ketrima kerja ya neng kene,ora usah lulus sekolah sing 

duwur....” 

“....mau mencari pekerjaan apalagi, saya hanya lulus SMP, mencari 

pekerjaan susah. Zaman sekarang mencari pekerjaan itu harus mempunyai 

keahlian, paling mudah bekerja disini, tidak usah lulus sekolah tinggi....” 

 

Pekerja industri bulu mata Desa Sangkanayu memiliki pendidikan 

minimal hanya lulus SMP tidak memiliki apapun selain tenaga yang mereka 

gunakan untuk bekerja. Industri rumahan bulu mata desa sangkanayu memberikan 

persyaratan bekerja yang tergolong ringan,industri bulu mata desa sangkanayu 

memandang anak sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak 

menuntut, kaum buruh dalam hal ini pekerja anak yang mati-matian mencari 

pekerjaan terpaksa menerima upah yang rendah dan syarat-syarat kerja lain yang 

di sodorkan oleh kapitalis yang merugikan bagi kelas proletar. 

4.1.7 Dampak yang di rasakan oleh pekerja anak yang bekerja di industri 

bulu mata Desa Sangkanayu 

Perekrutan pekerja tidak sesuai dengan industri formal yaitu tidak 

mempertimbangkan misalnya pendidikan, usia, jenis keahlian dan pengalaman 

kerja seperti halnya di industri pusat, pekerja yang akan bekerja di industri 

rumahan hanya di tuntut mempunyai ketrampilan dan pekerja keras. Perekrutan 

pekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu dalam hal ini kaum kapitalis 

mengakibatkan dampak terhadap pekerja atau kaum proletar, khususnya pekerja 

anak di industri rumahan. Karena dalam perekrutan pekerja tidak sesuai industri 

formal, sehingga mengakibatkan pekerja tidak mempunyai hak-hak dasar sebagai 
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tenaga kerja seperti fasilitas kerja, upah yang di terima dan jam kerja yang tidak 

sesuai. 

4.1.7.1 Dampak Positif  

Dari adanya industri bulu mata di Desa Sangkanayu membawa sebagian 

besar keluarganya berpindah mata pencaharian, khususnya bagi perempuan. 

Mereka tidak lagi menjadi ibu rumah tangga yang hanya bisa bekerja di dapur 

saja, sekarang mereka mampu menjadi buruh pabrik yang memiliki penghasilan 

jauh lebih besar dari sebelumnya. Adapun hal ini memicu semangat bagi setiap 

individunya. Anak-anaknya pun yang sudah tidak bersekolah ikut terjun dalam 

pekerjaan ini. Adanya anak-anak dalam industri tersebut sebagai pekerja anak 

sangat di segani karena anak-anak yang tidak bersekolah lagi atau tidak memiliki 

biaya mampu mengembangkan keterampilannya di industri bulu mata tersebut 

sehingga terhindar dari kegiatan yang perilakunya buruk. Selain mampu 

menambah keterampilan, mengurangi dari kegiatan buruk dan menambah 

penghasilan, pekerja anak akan mendapatkan apa yang mereka ingin dari hasil 

bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu. 

4.1.7.2 Dampak Negatif 

Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh pekerja anak di industri 

bulu mata Desa Sangkanayu. Pekerja anak dan pekerja dewasa sudah ada 

pembagian secara khusus. Pekerja hanya di perbolehkan bekerja pada satu tahapan 

saja, sehingga dampaknya bagi pekerja ketika ingin berpindah kerja pada tahap 

lain mengalami kesulitan, namun apabila industri membutuhkan pekerja untuk 

bekerja di tahap lain maka biasanya pihak industri melatih pekerja terlebih dahulu 
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sebelum bekerja di tahap yang lain. Seperti yang di alami oleh Ena yang bekerja 

di tahap pencantelan, Ena awalnya bekerja di tahap pemotongan, karena industri 

kekurangan pekerja pada tahap pencantelan, maka Ena di pindahkan.Tahap 

pemotongan pekerja anak bekerja mengumpulkan hasil potongan dari benang-

benang yang telah di potong, alasan memperkerjakan pekerja anak ini di 

karenakan bekerja pada tahap ini upah yang di terima rendah dan pekerja dewasa 

sudah tidak mau bekerja di tahap ini. Pekerja yang bekerja di tahap pemotongan 

adalah pekerja anak, di karenakan sesuai dengan penuturan Mba Siti sebagai 

berikut : 

“....sing kerja kue bocah cilik mergane wong tua wis ora pada gelem 

nugeli benang, karo wong tua sing kerja wis pada metu, dadine sing kerja 

kue bocah cilik bae ben tetep ana sing kerja neng tahap kie....” 

“....yang bekerja itu anak-anak karena pekerja dewasa sudah tidak mau 

memotong benang dan pekerja dewasa banyak yang keluar, sehingga yang 

bekerja pada tahap ini pekerja anak, agar tetap ada yang bekerja pada 

tahap ini....” 

 

Pekerja industri bekerja pada tahap pemotongan salah satunya adalah 

Riris, yang bekerja mengumpulkan dan merapikan potongan benang yang telah di 

potong. Riris bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu sudah satu tahun 

seperti halnya pekerja anak yang lainnya. 

Gambar 7 : Tahap Pemotongan 
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Pada tahap pencantelan, Ena sudah bekerja dalam tahapan ini 

mengatakan pekerja industri bulu mata desa sangkanayu kebanyakan 

menginginkan untuk bekerja pada tahap in, selain pada tahap pemilahan, di 

karenakan gaji yang di terima lebih tinggi yaitu sama dengan tahap pemilahan, 

walaupun upah yang di terima lebih tinggi tetapi upah yang diterima oleh Ena 

masih di bawah upah pekerja dewasa yang bekerja pada tahap ini, Unif 

mengatakan bahwa bekerja pada tahap ini membutuhkan ketrampilan, ketelitian 

dan kesabaran, selain itu juga Ena mengatakan bekerja pada tahap ini mempunyai 

resiko kesehatan yaitu kesehatan mata. Ena sering mengeluh setelah bekerja 

matanya merasa sakit dan gatal-gatal akibat seharian bekerja mencantelkan bulu 

mata, sesuai dengan penuturan Ena sebagai berikut : 

“....gawe bulu mata kue kudu teliti, ulet karo sabar ben hasile apik, dadine 

akeh buruh sing kepengin kerja neng bagian kiye, merga gajiane akeh, 

tapi resiko kesehatane gede, ya kue kesehatan mata. Matane aku krasa 

lara karo gatel-gatel mergane sedina-dina kerja nyanteli wulu mata....” 

“....membuat bulu mata ini harus teliti, ulet dan sabar agar hasilnya bagus, 

sehingga kebanyakan buruh ingin bekerja di tahap ini karena gaji yang 

lebih besar, tetapi mempunyai resiko kesehatan yang besar yaitu kesehatan 

mata. Mata saya sering terasa sakit dan gatal-gatal karena seharian bekerja 

mencantelkan bulu mata....” 

 
 

Gambar 8 : Tahap Pencantelan 
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Tahap pelabelan, pekerja/buruh yang bekerja di tahap pelabelan dengan 

menghitung jumlah bulu mata yang di hasilkan dan pemberian merk pada bulu 

mata.pertama bekerja, Ela sudah bekerja di tahap ini hingga sekarang. 

Pekerja/buruh sering mengalami teguran,karena Ela harus bekerja cepat untuk 

mengejar target produksi, terlebih lagi pada saat jumlah bulu mata yang harus di 

produksi dalam jumlah besar.  

Gambar 9 : Tahap Pelabelan 

 

Pekerja/buruh yang bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

mendapatkan fasilitas yang berbeda–beda sesuai jenis pekerjaannya, 

pekerja/buruh mendapatkan fasilitas konsumsi, jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja.  

Di industri bulu mata Desa Sangkanayu ada perbedaan pemberian upah 

berdasarkan jenis pekerjaannya, dan lebih menekankan hasil produk dan kualitas 

yang telah di produksi dengan sistem bulanan, dengan besar upah sesuai dengan 

jumlah pekerjaan yang di hasilkan dan berdasarkan jenis pekerjaan yang di 

lakukan. 
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Tabel Upah pekerja di industri rumahan bulu mata Desa Sangkanayu 

No Jenis pekerjaan Jumlah Upah pekerja 

1 Pemotongan 1 gulung benang Rp 6000 

2 Pencantelan 10 rangkaian Rp 10.000 

3 Pelabelan 100 bulu mata Rp 6000 

(Sumber dokumentasi peneliti) 

Pembayaran upah di industri rumahan bulu mata desa sangkanayu di 

lakukan satu bulan sekali dengan rincian jumlah produk yang di hasilkan pekerja 

dan kualitasnya. Proses pemberian upah harus sesuai dengan jumlah produk dan 

kualitas yang di hasilkan 

Upah yang di terima oleh pekerja/buruh di rasa kurang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena upah yang di terima lebih rendah jika 

tidak mengambil jam tambahan atau lembur, yang di namakan lembur pada 

umumnya pekerjaannya di bawa pulang kerumah, dengan demikian pekerja/buruh 

dapat memperoleh upah tambahan. 

Waktu kerja bagi pekerja/buruh yaitu dari hari senin sampai sabtu dan 

hari minggu libur kerja, dari pukul 08.00-16.00, untuk waktu selain itu di sebut 

waktu lembur. Untuk lembur kerja di industri Desa Sangkanayu di perbolehkan 

untuk dibawa pulang kerumah masing-masing pekerja. Untuk waktu istirahat di 

industri bulu mata ini pada pukul 12.00-13.00 dan pada saat bulan puasa waktu 

kerja dari 09.00-15.00. 

 



49 
 

 
 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Profil Pekerja Industri Bulu Mata di Desa Sangkanayu 

 Identitas seseorang sangatlah penting untuk di ketahui oleh beberapa 

orang, khususnya orang dekat, tetangga, pemerintah sekitar dan sebagainya. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa profil Pekerja Industri Bulu Mata di Desa 

Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga rata-rata adalah seorang 

perempuan yang masih berusia di bawah 20 tahun dan menjadi tulang punggung 

dalam keluarganya.  

 Mereka berasal dari ekonomi menengah ke bawah yang hanya tamatan 

SD, ada juga yang SMP dan SMA dan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi lagi, juga karena tidak memiliki ketrampilan apapun 

sehingga mereka bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu dengan harapan 

dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan ekonomi 

yang baik, uang yang melimpah akan mempermudah seseorang untuk memenuhi 

semua kebutuhan dalam menjalani hidup. 

 Profesi sebagai pekerja/buruh di industri bulu mata bukanlah tujuan utama 

mereka dalam mencari pekerjaan, tetapi dengan pengetahuan yang minim dan 

ketrampilan yang tidak memenuhi mereka terpaksa menjalani profesinya sebagai 

karyawan/karyawati di industri bulu mata palsu desa sangkanayu. Meskipun 

sudah menjadi seorang karyawan/karyawati tetap di industri tersebut, tetapi 

mereka tetap bekerja keras untuk mendapatkan gaji setiap bulannya. 
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4.2.2Faktor yang melatarbelakangi Pekerja Industri Bulu Mata di Desa 

Sangkanayu. 

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pekerja/buruh bekerja di Industri 

Bulu Mata desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yaitu 

dorongan orang tua untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-

hari sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Oscar Lewis dalam Suparlan 

(1984:12) bahwa kebudayaan kemiskinan di pengaruhi oleh kemiskinan yang di 

sebabkan kultur dalam masyarakat. Kemiskinan kultural sendiri terdiri dari nilai-

nilai, sikap-sikap dan pola-pola kelakuan yang adaptif terhadap lingkungan hidup 

yang serba kekurangan yang menghasilkan adanya diskriminasi, ketakutan, 

kecurigaan dan apatis. Oscar Lewis dalam suparlan (2008:387) juga menyebutkan 

bahwa pada lingkungan masyarakat miskin seringkali muncul sikap 

pemberontakan tersembunyi terhadap diri mereka ssendiri maupun masyarakat, 

tetapi di lain pihak juga terdapat sikap-sikap masa bodoh dan pasrah kepada 

nasibnya sendiri dan pasrah beserta tunduk kepada mereka yang mempunyai 

kekuasaan ekonomi dan sosial. Orang tua maupun pekerja  industri bulu mata di 

Desa Sangkanayu yang masa bodoh dan pasrah terhadap kemiskinan yang di 

alaminya, mereka hanya berpedoman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. 

Faktor lingkungan yang menganggap anak bekerja adalah hal yang 

wajarmenurut Oscar Lewis dalam suparlan (2008:387) adalah karena mereka yang 

tergolong miskin itu cenderung untuk hidup mengelompok dengan sesamanya 

dalam sebuah komoditi. Budaya tersebut sudah masuk kedalam sebagian 

masyarakat Purbalingga yang mayoritas adalah orang jawa.  
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Faktor lokasi Keberadaan industri rumahan bulu mata Desa Sangkanayu 

dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Khususnya mereka yang 

tidak memiliki pekerjaan dan ketrampilan, pekerja yang mau bekerja menjadi 

buruh industri di karenakan lokasi industri yang dekat dengan rumah sehingga 

tidak memerlukan biaya transportasi serta apabila lembur pekerjaannya dapat di 

bawa pulang kerumah. 

Bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu tidak memerlukan 

pendidikan yang tinggi Pendidikan pekerja industri rumahan bulu mata desa 

sangkanayu tergolong rendah, rendahnya tingkat pendidikan di antaranya di 

pengaruhi oleh ketidakadaan biaya dan di samping itu juga pada umumnya orang 

Desa dan pekerja lainnya lebih menginginkan anak-anak mereka cepat bekerja 

sehingga bisa mengurangi beban orang tua dan tidak memerlukan pendidikan 

tinggi seperti di industri Desa Sangkanayu.  

4.2.3 Dampak yang di rasakan oleh pekerja anak yang bekerja di industri 

bulu mata Desa Sangkanayu 

Perekrutan pekerja tidak sesuai dengan industri formal yaitu tidak 

mempertimbangkan misalnya pendidikan, usia, jenis keahlian dan pengalaman 

kerja seperti halnya di industri pusat, pekerja yang akan bekerja di industri 

rumahan hanya di tuntut mempunyai ketrampilan dan pekerja keras. Perekrutan 

pekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu dalam hal ini kaum kapitalis 

mengakibatkan dampak terhadap pekerja atau kaum proletar, karena dalam 

perekrutan pekerja tidak sesuai industri formal, sehingga mengakibatkan pekerja 

tidak mempunyai hak-hak dasar sebagai tenaga kerja seperti fasilitas kerja, upah 

yang di terima dan jam kerja yang tidak sesuai. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat menyimpulkan sebagai berikut. 

5.1.1Mayoritas pekerja industri bulu mata di Desa Sangkanayu Kecamatan 

Mrebet Kabupaten Purbalingga adalah perempuan, pekerja/buruh mendapatkan 

upah setiap bulan sekali dengan rincian jumlah produk yang di hasilkan pekerja 

dan kualitasnya. 

Waktu kerja bagi pekerja/buruh yaitu dari hari senin sampai sabtu dan hari 

minggu libur kerja, dari pukul 08.00-16.00, untuk waktu selain itu di sebut waktu 

lembur. Untuk lembur kerja di industri Desa Sangkanayu di perbolehkan untuk 

dibawa pulang kerumah masing-masing pekerja. Untuk waktu istirahat di industri 

bulu mata ini pada pukul 12.00-13.00 dan pada saat bulan puasa waktu kerja dari 

09.00-15.00. 

5.1.2 Pekerja industri bulu mata di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga karena mengalami berbagai macam faktor seperti 

ekonomi, pendidikan  dan sosial budaya yang dianggap oleh orang tua sebagai hal 

biasa. 
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5.1.3 Pekerja industri bulu mata di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga banyak mengalami dampak positif dan negatifnya yaitu 

bertambahnya penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan 

dampak negatifnya yaitu kurangnya menjaga kesehatan serta tidak 

diperhatikannya tingkat pendidikan yang harus dicapai karena lebih suka bekerja. 

5.2 Saran 

5.2.2 Dalam industri rumahan bulu mata Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga memajukan potensi warga dengan pengetahuan dan 

ketrampilan tertentu sebagai bekal hidup, untuk itu perlu adanya pemberian 

motivasi lebih untuk peserta pelatihan supaya bisa lebih termotivasi lagi untuk 

mengikuti pendidikan yang lebih tinggi agar tetap mendapatkan pekerjaan yang 

baik. Dalam usaha adanya industri bulu mata di Desa Sangkanayu banyak 

memberikan manfaat setelah selesainya proses pemberdayaan yaitu berupa 

pekerjaan ataupun disalurkan sebagai tenaga kerja sesuai dengan kemampuan 

masing-masing penerima manfaat. 

5.2.3 Diberikan pemberdayaan terhadap keluarga pekerja/buruh, serta 

memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. 

5.2.4 Bagi pekerja industri Bulu Mata di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet 

Kabupaten Purbalingga dalam bekerja membuat Bulu Mata palsu lebih 

memperhatikan keselamatan kerja dan kesehatan dalam membuat bulu mata 

sampai larut malam dan istirahat yang tidak cukup. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PROFIL PEKERJA INDUSTRI BULU MATA DI DESA SANGKANAYU 

KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA 

 

 

Fokus  Sub Fokus Sub-sub Fokus  Item 

A. Profil Pekerja 

Industri Bulu 

Mata di Desa 

Sangkanayu 

Kecamatan 

Mrebet 

Kabupaten 

Purbalingga  

 

B. Faktor-faktor 

Latar belakang 

dari Pekerja 

Industri Bulu 

Mata di Desa 

Sangkanayu 

Kecamatan 

Mrebet 

Kabupaten 

Purbalingga 

 

C. Dampak yang 

dirasakan 

Pekerja Industri 

Bulu Mata di 

Desa 

Sangkanayu 

Kecamatan 

Mrebet 

Kabupaten 

Purbalingga 

 

 

 

1. Kondisi dan 

situasi industri 

bulu mata 

 

2. Profil pekerja 

 

 

 

 

1. Faktor 

Ekonomi 

 

 

 

 

2. Faktor 

Pendidikan 

dan Sosial 

 

 

1. Bagi Pekerja 

 

 

1.1 Kapan industri bulu mata berdiri 

1.2 Pelopor berdirinya 

1.3 Lokasi industri bulu mata 

 

1.1 Jumlah pekerja 

1.2 Usia Rata-rata 

 

 

 

1.1 Latarbelakang/Jenis Aktifitas 

ekonomi sebelum 

1.2 Penghasilan yang diperoleh 

1.3 Pemanfaatan penghasilan 

1.4 Dorongan orang tua 

 

2.1 Pendidikan terakhir pekerja 

2.2 Tanggapan masyarakat 

2.3 Lingkungan dan lokasi 

 

 

1.1 Dampak negatif 

1.2 Dampak positif 

4-6 

7 

8-9 

 

9-15 

16 

 

 

 

21 

19 

20 

18-20 

5-6 

 

10-12 

20 

21-2 

 

 

14-15 

13 

22-25 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

PROFIL PEKERJA INDUSTRI BULU MATA DI DESA SANGKANAYU 

KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA 

 

 

No  

 

Variabel 

 

Indikator  

 

Keterangan  

Cukup 

baik 

Baik  

1. Kondisi dan situasi 

industri bulu mata serta 

tempat tinggal pekerja 

 

1.1 Keadaan fisik 

1.2 Suasana di dalam 

1.3 MCK dan Kebersihan  

√ 

√ 

√ 

 

2.     Interaksi 2.1 Sikap pekerja 

terhadap keluarga 

2.2  Hubungan pekerja 

terhadap lingkungan 

 

 

√ 

 

√ 

3.     Fasilitas industri 

 

3.1    Perlengkapan di 

insutri 

3.2    Sarana kegiatan 

√ 

√ 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK PENYELENGGARA ATAU INFORMAN INDUSTRI BULU 

MATA DESA SANGKANAYU KECAMATAN MREBET KABUPATEN 

PURBALINGGA 

 

I. Identitas Diri 

Nama   :   (Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : 

Usia   :  

Pendidikan   : 

Pekerjaan   : 

Hari/ tanggal/ pukul  : 

Tempat   :  

 

1. Siapa nama saudara ? 

2. Dimana tempat tinggal saudara? 

3. Apakah pekerjaan saudara sekarang? 

4. Apakah saudara mengetahui tentang industri bulu mata di Desa 

Sangkanayu? 

5. Sejak kapan berdirinya industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

6. Bagaimana sejarah gambaran mengenai industri bulu mata desa 

sangkanayu? 
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7. Siapa pelopor atau penyelenggara industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

8. Apakah tujuan dari adanya industri bulu mata palsu Desa Sangkanayu? 

9. Apakah saudara mengetahui adanya pekerja anak di industri bulu mata 

palsu desa sangkanayu? 

10. Sejak kapan pekerja anak ada di industri bulu mata desa sangkanayu? 

11. Mengapa industri bulu mata di desa sangkanayu melibatkan pekerja anak? 

12. Siapa saja yang di perbolehkan bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

13. Berapa jumlah pekerja yang saat ini bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu ini? 

14. Berapa jumlah pekerja yang tergolong sebagai pekerja anak di industri 

bulu mata Desa Sangkanayu? 

15. Apakah pekerja anak di industri bulu mata Desa Sangkanayu ini mayoritas 

perempuan? 

16. Berapa usia rata-rata pekerja anak di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

17. Apa saja yang pekerja anak kerjakan di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

18. Berapa lama pekerja anak bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

19. Berapa gaji yang biasanya di peroleh pekerja anak di industri bulu mata 

desa sangkanayu? 

20. Bagaimana tanggapan saudara tentang pekerja anak yang bekerja di 

industri bulu mata Desa Sangkanayu? 
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21. Bagaimana latar belakang keluarga pekerja anak yang saudara ketahui? 

22. Apakah industri bulu mata Desa Sangkanayu ini merupakan cabang dari 

industri besar yang ada di kota purbalingga? 

23. Bagaimana sistem perekrutan tenaga kerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

24. Apakah ada persyaratan untuk pekerja anak bisa bekerja di industri bulu 

mata desa sangkanayu? 

25. Apakah ada perbedaan perlakuan antara pekerja anak dengan pekerja 

dewasa di industri desa sangkanayu? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK PEKERJA INDUSTRI BULU MATA DESA SANGKANAYU 

KECAMATAN MREBET KABUPETEN PURBALINGGA 

 

I. Identitas Diri 

Nama   :   (Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : 

Usia   :  

Pendidikan   : 

Pekerjaan   : 

Hari/ tanggal/ pukul  : 

Tempat   :  

 

1. Siapa nama Saudara? 

2. Dimana tempat tinggal Saudara? 

3. Berapa sekarang usia Saudara? 

4. Sejak kapan anda bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

5. Apa yang menyebabkan Saudara bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

6. Disuruh siapa Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

7. Bagaimana Saudara bisa masuk bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 
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8. Apa saja persayaratan untuk masuk di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

9. Ada berapa teman Saudara yang ada di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

10. Apa pendidikan terakhir yang Saudara tempuh? 

11. Mengapa Saudara tidak memilih untuk melanjutkan bersekolah? 

12. Apakah ada niatan dari saudara untuk meneruskan sekolah? 

13. Apa ada larangan dari orang tua untuk melanjutkan sekolah setelah 

saudara bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu? 

14. Berapa lama Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

15. Apakah kegiatan saudara saat libur bekerja? 

16. Bagian apakah yang anda dapatkan di industri desa sangkanayu? 

17. Berapa gaji yang anda peroleh setiap bulannya di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

18. Di pergunakan untuk apakah gaji yang anda peroleh setiap bulannya? 

19. Apakah pekerjaan orang tua saudara? 

20. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

21. Apakah tidak ada teguran dari orang tua saudara selama bekerja di industri 

bulu mata desa sangkanayu? 

22. Bagaimana tanggapan dari orang tua atau keluarga setelah saudara bekerja 

di industri desa sangkanayu? 
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23. Apakah saudara pernah merasa ada perbedaan perlakuan antara pekerja 

anak dengan pekerja dewasa? 

24. Apakah saudara selalu merasa senang bekerja di industri desa 

sangkanayu? 

25. Apakah saudara akan selamanya bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 
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Lampiran 4 

HASIL WAWANCARA 

UNTUK PENYELENGGARA ATAU INFORMAN INDUSTRI BULU 

MATA DESA SANGKANAYU KECAMATAN MREBET KABUPATEN 

PURBALINGGA 

 

II. Identitas Diri 

Nama   : Ny. Warsiti  (Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : Sangkanayu RT 07/03,Mrebet,Purbalingga  

Usia   : 38 tahun 

Pendidikan   : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Hari/ tanggal/ pukul  : Senin / 21 September 2015 / 09.00 

Tempat   : Industri bulu mata Desa Sangkanayu 

 

26. Siapa nama saudara ? 

Jawab : Nama saya Warsiti 

27. Dimana tempat tinggal saudara? 

Jawab : Di Desa Sangkanayu Rt 07/ 03 

28. Apakah pekerjaan saudara sekarang? 

Jawab : Saya bekerja sebagai wiraswasta 

29. Apakah saudara mengetahui tentang industri bulu mata di Desa 

Sangkanayu? 
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Jawab : Ya tentu saja mengetahui tentang adanya industri bulu mata di 

desa sangkanayu ini karena saya sendiri sebagai penyedia tempatnya 

30. Sejak kapan berdirinya industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : industri bulu mata di Desa Sangkanayu ini suda ada sejak januari 

tahun 2010 

31. Bagaimana sejarah gambaran mengenai industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab :  Sejarah tentang gambaran industri bulu mata disini diawali 

dengan adanya sebagian warga yang bekerja di industri bulu mata di kota. 

Akhirnya dengan banyaknya warga yang bekerja disana ada penempatan 

khusus untuk pembuatan bulu mata palsu di Desa. 

32. Siapa pelopor atau penyelenggara industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : pelopor dari adanya industri bulu mata adalah warga sekitar yang 

berniat memajukan kesejahteraannya. 

33. Apakah tujuan dari adanya industri bulu mata palsu Desa Sangkanayu? 

Jawab : Tujuannya untuk mengurangi pengangguran di desa sangkanayu 

dan desa sekitarnya,karena banyak anak-anak dibawah umur yang putus 

sekolah dan mereka tidak memiliki pekerjaan apapun. 

34. Apakah saudara mengetahui adanya pekerja anak di industri bulu mata 

palsu desa sangkanayu? 

Jawab : Ya, tentu saja saya mengetahui banyak pekerja anak yang bekerja 

di industri tersebut 

35. Sejak kapan pekerja anak ada di industri bulu mata desa sangkanayu? 



67 
 

 

Jawab : sejak berdirinya industri bulu mata di desa sangkanayu ini,sudah 

ada pekerja anak yang bekerja di industri ini namun belum banyak, seiring 

berjalannya waktu pekerja anak semakin bertambah. 

36. Mengapa industri bulu mata di desa sangkanayu melibatkan pekerja anak? 

Jawab : Sebenarnya bukan kemauan penyelenggara untuk 

memperkerjakan pekerja anak, tetapi karena banyaknya anak di bawah 

umur yang putus sekolah dan menjadi pengangguran, maka banyak yang 

berminat untuk bekerja di industri ini. 

37. Siapa saja yang di perbolehkan bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : Di industri bulu mata palsu desa sangkanayu ini tidak ada batasan 

usia untuk pekerjanya, siapa saja yang berminat dan mempunyai 

ketrampilan maka di perbolehkan untuk bekerja di industri ini. 

38. Berapa jumlah pekerja yang saat ini bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu ini? 

Jawab : untuk sekarang ini yang bekerja di industri desa sangkanayu 

sebanyak 80 orang 

39. Berapa jumlah pekerja yang tergolong sebagai pekerja anak di industri 

bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : di industri bulu mata sangkanayu ini ada 24 orang yang tergolong 

sebagai pekerja anak 

40. Apakah pekerja anak di industri bulu mata Desa Sangkanayu ini mayoritas 

perempuan? 
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Jawab : sebagian besar pekerja anak di industri ini adalah anak perempuan, 

karena jarang sekali anak laki-laki yang berminat bekerja di bidang ini. 

41. Berapa usia rata-rata pekerja anak di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : Rata-rata usia pekerja anak di industri ini adalah 16 tahun. 

42. Apa saja yang pekerja anak kerjakan di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : di industri bulu mata desa sangkanayu ini, pekerja anak 

mendapatkan bagian pencantelan, ada juga yang mendapatkan bagian 

pengguntingan, tergantung ketrampilan anak masing-masing. 

43. Berapa lama pekerja anak bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

Jawab : di industri desa sangkanayu ini jam kerjanya mulai jam 08.00 

(Pagi), jam 12.00-13.00 untuk istirahat, dan pulang pada jam 16.00. 

44. Berapa gaji yang biasanya di peroleh pekerja anak di industri bulu mata 

desa sangkanayu? 

Jawab : gaji yang di dapatkan oleh masing-masing pekerja anak berbeda-

beda, tergantung pendapatan bulu mata yang mereka buat, biasanya di 

tahap pencantelan pekerja anak mendapatkan gaji Rp 700.000,00 setiap 2 

minggu sekali, jadi sekitar Rp 1.400.00,00 setiap bulannya bahkan bisa 

lebih dari itu. 

45. Bagaimana tanggapan saudara tentang pekerja anak yang bekerja di 

industri bulu mata Desa Sangkanayu? 
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Jawab : menurut saya anak di bawah umur tidak seharusnya bekerja, anak-

anak yang seharusnya menikmati pendidikan sekolah justru harus mencari 

uang untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. 

46. Bagaimana latar belakang keluarga pekerja anak yang saudara ketahui? 

Jawab : yang saya ketahui tentang latar belakang keluarga pekerja anak 

yaitu kurang mampu dan serba berkecukupan, maka dari itu mereka harus 

bekerjauntuk membantu kebutuhan keluarga. 

47. Apakah industri bulu mata Desa Sangkanayu ini merupakan cabang dari 

industri besar yang ada di kota purbalingga? 

Jawab : Ya, industri di desa sangkanayu ini merupakan cabang dari 

industri besar yang ada di kota purbalingga. 

48. Bagaimana sistem perekrutan tenaga kerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : Biasanya mereka sudah mengetahui sendiri kalau ada industri di 

desa sangkanayu, tanpa harus memberitahu perorangan. 

49. Apakah ada persyaratan untuk pekerja anak bisa bekerja di industri bulu 

mata desa sangkanayu? 

Jawab : Tidak ada persyaratan khusus untuk bisa bekerja di industri ini, 

hanya memerlukan ketrampilan dalam membuat bulu mata palsu. 

50. Apakah ada perbedaan perlakuan antara pekerja anak dengan pekerja 

dewasa di industri desa sangkanayu? 

Jawab : Tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja anak dan pekerja 

dewasa, semua sama tanpa ada perbedaan. 
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HASIL WAWANCARA 

UNTUK PENYELENGGARA ATAU INFORMAN INDUSTRI BULU 

MATA DESA SANGKANAYU KECAMATAN MREBET KABUPATEN 

PURBALINGGA 

 

III. Identitas Diri 

Nama    : Tn. Muhammad Ali Mahbub S.pd 

(Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : Sangkanayu RT 07/03,Mrebet,Purbalingga  

Usia   : 45 tahun 

Pendidikan   : S 1 (S.pd) 

Pekerjaan   : Kepala Desa 

Hari/ tanggal/ pukul  : Senin / 21 September 2015 / 14.00 

Tempat   : Rumah Bapak Ali 

 

1. Siapa nama saudara ? 

Jawab : Nama saya Muhamad Ali Mahbub 

2. Dimana tempat tinggal saudara? 

Jawab : Di Desa Sangkanayu Rt 07/ 03 

3. Apakah pekerjaan saudara sekarang? 

Jawab : Saya bekerja sebagai kepala desa di desa sangkanayu 

4. Apakah saudara mengetahui tentang industri bulu mata di Desa 

Sangkanayu? 
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Jawab : tentu saja Saya mengetahui tentang adanya industri bulu mata di 

desa sangkanayu ini  

5. Sejak kapan berdirinya industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : sekiranya industri bulu mata di desa sangkanayu berdiri sejak 

januari tahun 2010 

6. Bagaimana sejarah gambaran mengenai industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : gambaran sejarah dari adanya industri bulu mata di Desa 

Sangkanayu terjadi saat adanya warga yang bekerja di industri bulu mata 

dipusatnya. Karena banyaknya warga yang bekerja disana warga memiliki 

saran supaya diadakannya industri rumahan bulu mata palsu Desa 

Sangkanayu.   

7. Siapa pelopor atau penyelenggara industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : sebenarnya pelopor dari adanya industri ini ya warga Desa 

8. Apakah tujuan dari adanya industri bulu mata palsu Desa Sangkanayu? 

Jawab : Tujuan di dirikannya industri bulu mata palsu di desa sangkanayu 

ini salah satunya adalah untuk sedikit mengurangi pengangguran di desa 

sangkanayu ini, dan di desa-desa sekitarnya, karena di kecamatan mrebet 

ini cukup banyak anak-anak dibawah umur yang putus sekolah dan mereka 

tidak memiliki pekerjaan apapun. 

9. Apakah saudara mengetahui adanya pekerja anak di industri bulu mata 

palsu desa sangkanayu? 
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Jawab : saya mengetahui ada beberapa pekerja anak yang bekerja di 

industri desa sangkanayu ini. 

10. Sejak kapan pekerja anak ada di industri bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : sejak berdirinya industri bulu mata di desa sangkanayu ini sudah 

ada pekerja anak yang bekerja di industri ini, namun masih sedikit 

jumlahnya, tetapi dari tahun ke tahun pekerja anak di industri ini semakin 

bertambah. 

11. Mengapa industri bulu mata di desa sangkanayu melibatkan pekerja anak? 

Jawab : Sebenarnya tidak ada perintah atau paksaan dari penyelenggara 

industri bulu mata untuk memperkerjakan pekerja anak, tetapi mereka 

sendiri yang berniat mendaftar dan bekerja di industri bulu mata palsu ini, 

karena mungkin mereka berpikir pekerjaan ini yang paling gampang 

karena tidak membutuhkan pendidikan yang begitu tinggi. 

12. Siapa saja yang di perbolehkan bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : Di industri ini, tidak ada batasan usia untuk karyawannya, siapa 

saja yang berminat dalam membuat bulu mata dan mempunyai 

ketrampilan dalam hal ini maka di perbolehkan untuk bekerja di industri 

ini. 

13. Berapa jumlah pekerja yang saat ini bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu ini? 

Jawab : untuk sekarang ini yang bekerja di industri desa sangkanayu 

sebanyak 80 orang 
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14. Berapa jumlah pekerja yang tergolong sebagai pekerja anak di industri 

bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : di industri bulu mata sangkanayu ini ada 24 orang yang tergolong 

sebagai pekerja anak 

15. Apakah pekerja anak di industri bulu mata Desa Sangkanayu ini mayoritas 

perempuan? 

Jawab : sebagian besar pekerja anak di industri ini adalah anak perempuan. 

16. Berapa usia rata-rata pekerja anak di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : Rata-rata usia pekerja anak di industri ini adalah 16 tahun. 

17. Apa saja yang pekerja anak kerjakan di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : pekerja anak di industri ini ada yang mendapat bagian 

pencantelan, ada juga yang mendapat bagian pengguntingan, tergantung 

ketrampilan anak masing-masing. 

18. Berapa lama pekerja anak bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

Jawab : di industri desa sangkanayu ini jam kerjanya mulai jam 08.00 

(Pagi), jam 12.00-13.00 untuk istirahat, dan pulang pada jam 16.00. 

19. Berapa gaji yang biasanya di peroleh pekerja anak di industri bulu mata 

desa sangkanayu? 

Jawab : gaji yang di dapatkan oleh masing-masing pekerja anak berbeda-

beda untuk masing-masing bagiannya, tergantung pendapatan bulu mata 

yang mereka buat, biasanya di tahap pencantelan pekerja anak 
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mendapatkan gaji Rp 700.000,00 setiap 2 minggu sekali, jadi sekitar Rp 

1.400.00,00 setiap bulannya atau bisa lebih dan kurang dari itu. 

20. Bagaiman tanggapan saudara tentang pekerja anak yang bekerja di industri 

bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : saya sebenarnya tidak setuju kalau anak-anak di bawah umur 

harus bekerja, anak-anak di usia mereka seharusnya menikmati masa 

sekolahnya justru harus mencari uang untuk membantu kebutuhan 

ekonomi keluarganya. 

21. Bagaimana latar belakang keluarga pekerja anak yang saudara ketahui? 

Jawab : yang saya ketahui tentang latar belakang keluarga pekerja anak 

yang bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu rata-rata berasal dari 

keluarga yang kurang mampu, karena hal inilah anak-anak di bawah umur 

ini bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka tanpa 

bisa merasakan dunia pendidikan. 

22. Apakah industri bulu mata Desa Sangkanayu ini merupakan cabang dari 

industri besar yang ada di kota purbalingga? 

Jawab : industri di desa sangkanayu ini merupakan cabang dari industri 

besar yang ada di kota purbalingga. 

23. Bagaimana sistem perekrutan tenaga kerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : Biasanya mereka sudah mengetahui sendiri kalau ada industri di 

desa sangkanayu. 



75 
 

 

24. Apakah ada persyaratan untuk pekerja anak bisa bekerja di industri bulu 

mata desa sangkanayu? 

Jawab : Tidak ada persyaratan khusus seperti ijazah pendidikan terakhir 

untuk bisa bekerja di industri ini, cukup mempunyai ketrampilan membuat 

bulu mata palsu saja maka mereka langsung bisa bekerja di industri ini. 

25. Apakah ada perbedaan perlakuan antara pekerja anak dengan pekerja 

dewasa di industri desa sangkanayu? 

Jawab : yang saya ketahui, selama ini Tidak ada perbedaan perlakuan 

antara pekerja anak dan pekerja dewasa, semua sama tanpa ada perbedaan. 
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HASIL WAWANCARA 

UNTUK PEKERJA INDUSTRI BULU MATA DESA SANGKANAYU 

KECAMATAN MREBET KABUPETEN PURBALINGGA 

 

II. Identitas Diri 

Nama   : Ena Nesiana  (Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : Pengalusan RT 05/02, Mrebet, Purbalingga 

Usia   : 17 tahun 

Pendidikan   : SMP 

Pekerjaan   : Buruh Pabrik 

Hari/ tanggal/ pukul  : Senin / 21 September 2015 / 11.00 

Tempat   : Industri bulu mata Desa Sangkanayu 

 

26. Siapa nama Saudara? 

Jawab : nama saya Ena Nesiana 

27. Dimana tempat tinggal Saudara? 

Jawab : saya tinggal di Pengalusan 

28. Berapa sekarang usia Saudara? 

Jawab : saya sekarang berusia 17 tahun 

29. Sejak kapan anda bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu sejak tahun 

2013 
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30. Apa yang menyebabkan Saudara bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata karena kekurangan ekonomi 

dari keluarga, jadi dengan bekerja disini bisa mendapatkan uang guna 

membeli kebutuhan pokok keluarga. 

31. Disuruh siapa Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : sebenarnya saya tadinya disuruh oleh ibu, tapi saya tidak mau 

karena masih ingin sekolah. Namun karena ekonomi keluarga 

32. Bagaimana Saudara bisa masuk bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : awalnya ada tetangga saya yang bekerja di industri bulu mata ini, 

lalu saya ikut bekerja. 

33. Apa saja persayaratan untuk masuk di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : tidak ada persyaratan khusus untuk bekerja di industri ini, hanya 

memerlukan ketrampilan membuat bulu mata. 

34. Ada berapa teman Saudara yang ada di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : semua yang bekerja di industri bulu mata sangkanayu ini adalah 

teman saya. 

35. Apa pendidikan terakhir yang Saudara tempuh? 

Jawab :saya hanya lulus dari Sekolah Menengah Pertama(SMP). 

36. Mengapa Saudara tidak memilih untuk melanjutkan bersekolah? 
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Jawab : sebenarnya saya sangat berkeinginan untuk melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi, tetapi karena faktor biaya yang tidak mencukupi 

untuk saya melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, dan saya 

memutuskan untuk bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu ini. 

37. Apakah ada niatan dari saudara untuk meneruskan sekolah? 

Jawab : sebenarnya ada keinginan untuk meneruskan ke sekolah, tetapi 

umur semakin bertambah dan saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya 

yang sekarang, saya berfikir kalau saya berhenti bekerja maka tidak ada 

yang membantu keuangan keluarga lagi, saya kasihan dengan orang tua 

saya. 

 

38. Apa ada larangan dari orang tua untuk melanjutkan sekolah setelah 

saudara bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : sebenarnya orang tua tidak melarang untuk melanjutkan ke 

sekolah tetapi karna keterbatasan biaya jadi tidak bisa melanjutkan ke 

sekolah. 

39. Berapa lama Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

Jawab : saya mulai bekerja dari jam 08.00, istirahat jam 12.00-13.00 dan 

pulang jam 16.00. 

40. Apakah kegiatan saudara saat libur bekerja? 

Jawab : saat libur bekerja saya memanfaatkan untuk beristirahat dan 

berkumpul bersama keluarga. 
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41. Bagian apakah yang anda dapatkan di industri desa sangkanayu? 

Jawab : di industri ini saya mendapatkan bagian pencantelan. 

42. Berapa gaji yang anda peroleh setiap bulannya di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : gaji yang saya terima setiap bulannya berbeda-beda tergantung 

bulu mata yang saya buat, biasanya saya mendapatkan gaji Rp 600.000,00 

setiap 2 minggu sekali, sekitar Rp 1.200.000,00 setiap bulannya atau bisa 

lebih dari itu. 

43. Di pergunakan untuk apakah gaji yang anda peroleh setiap bulannya? 

Jawab : gaji yang saya peroleh setiap bulannya saya kasihkan ke orang tua 

saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

44. Apakah pekerjaan orang tua saudara? 

Jawab : orang tua saya bekerja sebagai buruh tani. 

45. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Jawab : penghasilan orang tua saya setiap bulannya sekitar Rp 400.000,00 

46. Apakah tidak ada teguran dari orang tua saudara selama bekerja di industri 

bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : selama ini tidak ada teguran dari keluarga ataupun orang tua, 

karena dari awal orang tua menyetujui pekerjaan saya. 

47. Bagaimana tanggapan dari orang tua atau keluarga setelah saudara bekerja 

di industri desa sangkanayu? 

Jawab :  tanggapan orang tua saya tentunya senang sekaligus sedih, orang 

tua saya merasa senang karena saya sudah bisa mencari uang untuk 
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membantu memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi sedihnya karena orang 

tua saya tidak bisa membiayai saya ke sekolah yang lebih tinggi. 

48. Apakah saudara pernah merasa ada perbedaan perlakuan antara pekerja 

anak dengan pekerja dewasa? 

Jawab : sama sekali tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja anak 

dengan pekerja dewasa. 

49. Apakah saudara selalu merasa senang bekerja di industri desa 

sangkanayu? 

Jawab : merasa senang itu pasti karena di usia saya yang masih muda, saya 

sudah bisa membantu kebutuhan orang orang tua, tetapi sedih karena tidak 

bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. 

50. Apakah saudara akan selamanya bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : saya belum mengetahui apakah akan terus bekerja di sini atau 

pindah ke pekerjaan lain. 
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HASIL WAWANCARA 

UNTUK PEKERJA INDUSTRI BULU MATA DESA SANGKANAYU 

KECAMATAN MREBET KABUPETEN PURBALINGGA 

 

III. Identitas Diri 

Nama   : Fufi Uhfaniah (Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : campakoah RT 08/01, Mrebet, Purbalingga 

Usia   : 16 tahun 

Pendidikan   : SD 

Pekerjaan   : Buruh Pabrik 

Hari/ tanggal/ pukul  : Selasa / 22 September 2015 / 15.00 

Tempat   : Rumah Fuhfi 

 

1. Siapa nama Saudara? 

Jawab : nama saya Fuvi Uhfaniah 

2. Dimana tempat tinggal Saudara? 

Jawab : saya tinggal di Campakoah 

3. Berapa sekarang usia Saudara? 

Jawab : saya sekarang berusia 16 tahun 

4. Sejak kapan anda bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu sejak 

pertengahan tahun 2012 
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5. Apa yang menyebabkan Saudara bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata karena ingin membantu 

kebutuhan ekonomi keluarga. 

6. Disuruh siapa Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di sini tidak di suruh oleh siapapun, tetapi keinginan 

saya sendiri. 

7. Bagaimana Saudara bisa masuk bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : ada banyak tetangga saya yang bekerja di industri bulu mata ini, 

lalu saya ikut bekerja dengan mereka di industri ini. 

8. Apa saja persayaratan untuk masuk di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : tidak ada persyaratan apapun untuk bekerja di industri ini, hanya 

butuh ketrampilan untuk membuat bulu mata. 

9. Ada berapa teman Saudara yang ada di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : semua yang bekerja di industri bulu mata sangkanayu ini adalah 

teman saya. 

10. Apa pendidikan terakhir yang Saudara tempuh? 

Jawab :saya hanya lulus dari Sekolah Dasar (SD). 

11. Mengapa Saudara tidak memilih untuk melanjutkan bersekolah? 
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Jawab : saya tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih 

tinggi, karena saya menyadari perekonomian kedua orang tua saya yang 

sangat minim, maka saya memutuskan untuk bekerja di industri bulu mata 

desa sangkanayu ini. 

12. Apakah ada niatan dari saudara untuk meneruskan sekolah? 

Jawab : tidak ada keinginan untuk meneruskan ke sekolah, karena saya 

merasa kasihan dengan orang tua saya kalau harus membiayai sekolah 

yang lebih tinggi. 

13. Apa ada larangan dari orang tua untuk melanjutkan sekolah setelah 

saudara bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : orang tua saya tidak pernah  melarang kalau saya melanjutkan ke 

sekolah tetapi karna kurangnya biaya jadi tidak bisa melanjutkan ke 

sekolah. 

14. Berapa lama Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

Jawab : saya mulai bekerja dari jam 08.00, istirahat jam 12.00-13.00 dan 

pulang jam 16.00. 

15. Apakah kegiatan saudara saat libur bekerja? 

Jawab : saat libur bekerja saya memanfaatkan untuk beristirahat di rumah. 

16. Bagian apakah yang anda dapatkan di industri desa sangkanayu? 

Jawab : di industri ini saya mendapatkan bagian pencantelan. 

17. Berapa gaji yang anda peroleh setiap bulannya di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 
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Jawab : gaji yang saya terima setiap bulannya berbeda-beda tergantung 

bulu mata yang saya buat, biasanya saya mendapatkan gaji Rp 550.000,00 

setiap 2 minggu sekali, sekitar Rp 1.100.000,00 setiap bulannya atau bisa 

lebih dari itu. 

18. Di pergunakan untuk apakah gaji yang anda peroleh setiap bulannya? 

Jawab : gaji yang saya peroleh setiap bulannya saya berikan ke orang tua 

saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

19. Apakah pekerjaan orang tua saudara? 

Jawab : orang tua saya bekerja sebagai penderes. 

20. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Jawab : penghasilan orang tua saya sekitar Rp 80.000,00 – Rp 100.000,00 

setiap dua hari sekali. 

21. Apakah tidak ada teguran dari orang tua saudara selama bekerja di industri 

bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : sampai sekarang tidak ada teguran dari orang tua, karena dari awal 

orang tua sudah  menyetujui saya bekerja di industri bulu mata ini. 

 

22. Bagaimana tanggapan dari orang tua atau keluarga setelah saudara bekerja 

di industri desa sangkanayu? 

Jawab :  tanggapan orang tua saya tentunya senang, karena saya sudah bisa 

mencari uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. 

23. Apakah saudara pernah merasa ada perbedaan perlakuan antara pekerja 

anak dengan pekerja dewasa? 
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Jawab : sama sekali tidak ada perbedaan perlakuan antara pekerja anak 

dengan pekerja dewasa. 

24. Apakah saudara selalu merasa senang bekerja di industri desa 

sangkanayu? 

Jawab : merasa senang itu pasti karena di usia saya yang masih muda, saya 

sudah bisa membantu kebutuhan orang orang tua, tetapi saya juga merasa 

sedih karena tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. 

25. Apakah saudara akan selamanya bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : untuk sekarang saya berfikir akan tetap bekerja di sini, tidak tahu 

nanti kalau ada pekerjaan yang lebih mudah lagi. 
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HASIL WAWANCARA 

UNTUK PEKERJA INDUSTRI BULU MATA DESA SANGKANAYU 

KECAMATAN MREBET KABUPETEN PURBALINGGA 

 

IV. Identitas Diri 

Nama   : Riris   (Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : Cipaku RT 01/02, Mrebet, Purbalingga 

Usia   : 17 tahun 

Pendidikan   : SMP 

Pekerjaan   : Buruh Pabrik 

Hari/ tanggal/ pukul  : Selasa / 22 September 2015 / 09.00 

Tempat   : Industri bulu mata Desa Sangkanayu 

 

1. Siapa nama Saudara? 

Jawab : nama saya Riris 

2. Dimana tempat tinggal Saudara? 

Jawab : saya tinggal di cipaku 

3. Berapa sekarang usia Saudara? 

Jawab : saya sekarang berusia 17 tahun 

4. Sejak kapan anda bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu sejak tahun 

2011 
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5. Apa yang menyebabkan Saudara bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata karena saya ingin membantu 

kedua orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami, 

jadi dengan bekerja disini saya bisa mendapatkan uang. 

6. Disuruh siapa Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : Di suruh oleh orang tua untuk bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu ini. 

7. Bagaimana Saudara bisa masuk bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : Banyak teman saya yang bekerja di sini, jadi saya ikut bekerja di 

sini. 

8. Apa saja persayaratan untuk masuk di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : tidak ada persyaratan khusus seperti ijazah dan lain-lain untuk bisa 

bekerja di industri ini, hanya memerlukan ketrampilan membuat bulu 

mata. 

9. Ada berapa teman Saudara yang ada di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : semua yang bekerja di industri bulu mata sangkanayu ini adalah 

teman saya. 

10. Apa pendidikan terakhir yang Saudara tempuh? 

Jawab :saya hanya lulus dari Sekolah Menengah Pertama(SMP). 
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11. Mengapa Saudara tidak memilih untuk melanjutkan bersekolah? 

Jawab : sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan ke sekolah yang 

lebih tinggi, tetapi karena faktor biaya akhirnya saya memutuskan untuk 

bekerja di industri bulu mata palsu ini. 

12. Apakah ada niatan dari saudara untuk meneruskan sekolah? 

Jawab : sebenarnya ada keinginan untuk meneruskan ke sekolah, tetapi 

saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya yang sekarang, jadi saya tidak 

meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. 

13. Apa ada larangan dari orang tua untuk melanjutkan sekolah setelah 

saudara bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : orang tua tidak melarang untuk melanjutkan ke sekolah, justru 

mendukung kalau ada biaya, tetapi karna keterbatasan biaya jadi tidak bisa 

melanjutkan ke sekolah. 

14. Berapa lama Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

Jawab : saya mulai bekerja dari jam 08.00, istirahat jam 12.00-13.00 dan 

pulang jam 16.00. 

15. Apakah kegiatan saudara saat libur bekerja? 

Jawab : saat libur bekerja saya memanfaatkan untuk beristirahat di rumah 

dan berkumpul bersama keluarga. 

16. Bagian apakah yang anda dapatkan di industri desa sangkanayu? 

Jawab : di industri ini saya mendapatkan bagian pengguntingan. 
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17. Berapa gaji yang anda peroleh setiap bulannya di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : gaji yang saya terima setiap bulannya berbeda-beda tergantung 

bulu mata yang saya buat, biasanya saya mendapatkan gaji Rp 750.000,00 

setiap 2 minggu sekali, sekitar Rp 1.500.000,00 setiap bulannya. 

18. Di pergunakan untuk apakah gaji yang anda peroleh setiap bulannya? 

Jawab : gaji yang saya peroleh setiap bulannya saya berikan kepada orang 

tua saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

19. Apakah pekerjaan orang tua saudara? 

Jawab : orang tua saya bekerja sebagai buruh tani. 

20. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Jawab : penghasilan orang tua saya setiap harinya tidak menentu 

tergantung musim tanam dan panen padi yaitu sekitar Rp 20.000,00 – Rp 

25.000,00  

21. Apakah tidak ada teguran dari orang tua saudara selama bekerja di industri 

bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : tidak ada teguran sama seklai dari keluarga ataupun orang tua, 

karena dari awal saya bekerja di industri bulu mata palsu ini orang tua 

menyetujuinya. 

22. Bagaimana tanggapan dari orang tua atau keluarga setelah saudara bekerja 

di industri desa sangkanayu? 

Jawab :  tanggapan orang tua saya tentunya senang juga sedih, merasa 

senang karena di usia saya yang masih kecil tetapi saya sudah bisa mencari 
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uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dan merasa sedih 

karena orang tua saya tidak bisa menyekolahkan saya ke sekolah yang 

lebih tinggi. 

23. Apakah saudara pernah merasa ada perbedaan perlakuan antara pekerja 

anak dengan pekerja dewasa? 

Jawab : sampai saat ini saya  sama sekali tidak merasakan adanya 

perbedaan perlakuan antara pekerja anak dengan pekerja dewasa, semua 

pekerja di perlakukan sama. 

24. Apakah saudara selalu merasa senang bekerja di industri desa 

sangkanayu? 

Jawab : tentu saya sangat merasa senang karena saya sudah bisa mencari 

uang untuk membantu memenuhi kebutuhan orang orang tua saya, tetapi 

terkadang saya juga merasa sedih karena tidak bisa melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi lagi. 

25. Apakah saudara akan selamanya bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : saya belum mengetahui apakah akan terus bekerja di sini atau 

pindah ke pekerjaan lain. 
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HASILWAWANCARA 

UNTUK PEKERJA INDUSTRI BULU MATA DESA SANGKANAYU 

KECAMATAN MREBET KABUPETEN PURBALINGGA 

 

V. Identitas Diri 

Nama   : Unif    (Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : Pengalusan RT 03/02, Mrebet, Purbalingga 

Usia   : 17 tahun 

Pendidikan   : SD 

Pekerjaan   : Buruh Pabrik 

Hari/ tanggal/ pukul  : Rabu / 23 September 2015 / 09.00 

Tempat   : Industri bulu mata Desa Sangkanayu 

 

1. Siapa nama Saudara? 

Jawab : nama saya Unif 

2. Dimana tempat tinggal Saudara? 

Jawab : saya tinggal di pengalusan 

3. Berapa sekarang usia Saudara? 

Jawab : saya sekarang berusia 17 tahun 

4. Sejak kapan anda bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu sejak tahun 

2013 
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5. Apa yang menyebabkan Saudara bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata karena saya ingin membantu 

kedua orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

6. Disuruh siapa Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : Di suruh oleh orang tua untuk bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu ini. 

7. Bagaimana Saudara bisa masuk bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : Banyak teman saya yang bekerja di sini, jadi saya ikut bekerja di 

sini. 

8. Apa saja persayaratan untuk masuk di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : tidak ada persyaratan khusus seperti ijazah dan lain-lain untuk bisa 

bekerja di industri ini, hanya memerlukan ketrampilan membuat bulu 

mata. 

9. Ada berapa teman Saudara yang ada di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : semua yang bekerja di industri bulu mata sangkanayu ini adalah 

teman saya. 

10. Apa pendidikan terakhir yang Saudara tempuh? 

Jawab :saya hanya lulus dari Sekolah dasar(SD). 

11. Mengapa Saudara tidak memilih untuk melanjutkan bersekolah? 
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Jawab : sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan ke sekolah yang 

lebih tinggi, tetapi karena faktor biaya akhirnya saya memutuskan untuk 

bekerja di industri bulu mata palsu ini. 

12. Apakah ada niatan dari saudara untuk meneruskan sekolah? 

Jawab : sebenarnya ada keinginan untuk meneruskan ke sekolah, tetapi 

saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya yang sekarang, jadi saya tidak 

meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. 

13. Apa ada larangan dari orang tua untuk melanjutkan sekolah setelah 

saudara bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : orang tua tidak melarang untuk melanjutkan ke sekolah, justru 

mendukung kalau ada biaya, tetapi karna keterbatasan biaya jadi tidak bisa 

melanjutkan ke sekolah. 

14. Berapa lama Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

Jawab : saya mulai bekerja dari jam 08.00, istirahat jam 12.00-13.00 dan 

pulang jam 16.00. 

15. Apakah kegiatan saudara saat libur bekerja? 

Jawab : saat libur bekerja saya memanfaatkan untuk beristirahat di rumah 

dan berkumpul bersama keluarga. 

16. Bagian apakah yang anda dapatkan di industri desa sangkanayu? 

Jawab : di industri ini saya mendapatkan bagian pengguntingan. 

17. Berapa gaji yang anda peroleh setiap bulannya di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 
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Jawab : gaji yang saya terima setiap bulannya berbeda-beda tergantung 

bulu mata yang saya buat, biasanya saya mendapatkan gaji Rp 750.000,00 

setiap 2 minggu sekali, sekitar Rp 1.500.000,00 setiap bulannya. 

18. Di pergunakan untuk apakah gaji yang anda peroleh setiap bulannya? 

Jawab : gaji yang saya peroleh setiap bulannya saya berikan kepada orang 

tua saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

19. Apakah pekerjaan orang tua saudara? 

Jawab : orang tua saya bekerja sebagai buruh tani. 

20. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Jawab : penghasilan orang tua saya setiap harinya tidak menentu 

tergantung musim tanam dan panen padi yaitu sekitar Rp 20.000,00 – Rp 

25.000,00  

21. Apakah tidak ada teguran dari orang tua saudara selama bekerja di industri 

bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : tidak ada teguran sama seklai dari keluarga ataupun orang tua, 

karena dari awal saya bekerja di industri bulu mata palsu ini orang tua 

menyetujuinya. 

22. Bagaimana tanggapan dari orang tua atau keluarga setelah saudara bekerja 

di industri desa sangkanayu? 

Jawab :  tanggapan orang tua saya tentunya senang juga sedih, merasa 

senang karena di usia saya yang masih kecil tetapi saya sudah bisa mencari 

uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dan merasa sedih 
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karena orang tua saya tidak bisa menyekolahkan saya ke sekolah yang 

lebih tinggi. 

23. Apakah saudara pernah merasa ada perbedaan perlakuan antara pekerja 

anak dengan pekerja dewasa? 

Jawab : sampai saat ini saya  sama sekali tidak merasakan adanya 

perbedaan perlakuan antara pekerja anak dengan pekerja dewasa, semua 

pekerja di perlakukan sama. 

24. Apakah saudara selalu merasa senang bekerja di industri desa 

sangkanayu? 

Jawab : tentu saya sangat merasa senang karena saya sudah bisa mencari 

uang untuk membantu memenuhi kebutuhan orang orang tua saya, tetapi 

terkadang saya juga merasa sedih karena tidak bisa melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi lagi. 

25. Apakah saudara akan selamanya bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : saya akan terus bekerja disini karena sudah mampu mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 
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HASIL WAWANCARA 

UNTUK PEKERJA INDUSTRI BULU MATA DESA SANGKANAYU 

KECAMATAN MREBET KABUPETEN PURBALINGGA 

 

VI. Identitas Diri 

Nama   : Ela   (Laki-laki/Perempuan) 

Alamat   : Sangkanayu RT 07/02, Mrebet, Purbalingga 

Usia   : 17 tahun 

Pendidikan   : SMP 

Pekerjaan   : Buruh Pabrik 

Hari/ tanggal/ pukul  : Rabu / 23 September 2015 / 11.00 

Tempat   : Industri bulu mata Desa Sangkanayu 

 

1. Siapa nama Saudara? 

Jawab : nama saya Ela 

2. Dimana tempat tinggal Saudara? 

Jawab : saya tinggal di Sangkanayu 

3. Berapa sekarang usia Saudara? 

Jawab : saya sekarang berusia 17 tahun 

4. Sejak kapan anda bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu sejak tahun 

2010 
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5. Apa yang menyebabkan Saudara bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : saya bekerja di industri bulu mata karena saya ingin membantu 

kedua orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami, 

jadi dengan bekerja disini saya bisa mendapatkan uang. 

6. Disuruh siapa Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu? 

Jawab : Di suruh oleh orang tua untuk bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu ini. 

7. Bagaimana Saudara bisa masuk bekerja di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : Banyak teman saya yang bekerja di sini, jadi saya ikut bekerja di 

sini. 

8. Apa saja persayaratan untuk masuk di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : tidak ada persyaratan khusus seperti ijazah dan lain-lain untuk bisa 

bekerja di industri ini, hanya memerlukan ketrampilan membuat bulu 

mata. 

9. Ada berapa teman Saudara yang ada di industri bulu mata Desa 

Sangkanayu? 

Jawab : semua yang bekerja di industri bulu mata sangkanayu ini adalah 

teman saya. 

10. Apa pendidikan terakhir yang Saudara tempuh? 

Jawab :saya hanya lulus dari Sekolah Menengah Pertama(SMP). 
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11. Mengapa Saudara tidak memilih untuk melanjutkan bersekolah? 

Jawab : sebenarnya ada keinginan untuk melanjutkan ke sekolah yang 

lebih tinggi, tetapi karena faktor biaya akhirnya saya memutuskan untuk 

bekerja di industri bulu mata palsu ini. 

12. Apakah ada niatan dari saudara untuk meneruskan sekolah? 

Jawab : sebenarnya ada keinginan untuk meneruskan ke sekolah, tetapi 

saya sudah nyaman dengan pekerjaan saya yang sekarang, jadi saya tidak 

meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. 

13. Apa ada larangan dari orang tua untuk melanjutkan sekolah setelah 

saudara bekerja di industri bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : orang tua tidak melarang untuk melanjutkan ke sekolah, justru 

mendukung kalau ada biaya, tetapi karna keterbatasan biaya jadi tidak bisa 

melanjutkan ke sekolah. 

14. Berapa lama Saudara bekerja di industri bulu mata Desa Sangkanayu 

setiap harinya? 

Jawab : saya mulai bekerja dari jam 08.00, istirahat jam 12.00-13.00 dan 

pulang jam 16.00. 

15. Apakah kegiatan saudara saat libur bekerja? 

Jawab : saat libur bekerja saya memanfaatkan untuk beristirahat di rumah 

dan berkumpul bersama keluarga. 

16. Bagian apakah yang anda dapatkan di industri desa sangkanayu? 

Jawab : di industri ini saya mendapatkan bagian pengguntingan. 
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17. Berapa gaji yang anda peroleh setiap bulannya di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : gaji yang saya terima setiap bulannya berbeda-beda tergantung 

bulu mata yang saya buat, biasanya saya mendapatkan gaji Rp 850.000,00 

setiap 2 minggu sekali, sekitar Rp 1.600.000,00 setiap bulannya. 

18. Di pergunakan untuk apakah gaji yang anda peroleh setiap bulannya? 

Jawab : gaji yang saya peroleh setiap bulannya saya berikan kepada orang 

tua saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

19. Apakah pekerjaan orang tua saudara? 

Jawab : orang tua saya bekerja sebagai buruh tani. 

20. Berapa penghasilan orang tua anda setiap bulannya? 

Jawab : penghasilan orang tua saya setiap harinya tidak menentu 

tergantung musim tanam dan panen padi yaitu sekitar Rp 20.000,00 – Rp 

25.000,00  

21. Apakah tidak ada teguran dari orang tua saudara selama bekerja di industri 

bulu mata desa sangkanayu? 

Jawab : tidak ada teguran sama seklai dari keluarga ataupun orang tua, 

karena dari awal saya bekerja di industri bulu mata palsu ini orang tua 

menyetujuinya. 

22. Bagaimana tanggapan dari orang tua atau keluarga setelah saudara bekerja 

di industri desa sangkanayu? 

Jawab :  tanggapan orang tua saya tentunya senang juga sedih, merasa 

senang karena di usia saya yang masih kecil tetapi saya sudah bisa mencari 
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uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dan merasa sedih 

karena orang tua saya tidak bisa menyekolahkan saya ke sekolah yang 

lebih tinggi. 

23. Apakah saudara pernah merasa ada perbedaan perlakuan antara pekerja 

anak dengan pekerja dewasa? 

Jawab : sampai saat ini saya  sama sekali tidak merasakan adanya 

perbedaan perlakuan antara pekerja anak dengan pekerja dewasa, semua 

pekerja di perlakukan sama. 

24. Apakah saudara selalu merasa senang bekerja di industri desa 

sangkanayu? 

Jawab : tentu saya sangat merasa senang karena saya sudah bisa mencari 

uang untuk membantu memenuhi kebutuhan orang orang tua saya, tetapi 

terkadang saya juga merasa sedih karena tidak bisa melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi lagi. 

25. Apakah saudara akan selamanya bekerja di industri bulu mata desa 

sangkanayu? 

Jawab : saya belum mengetahui apakah akan terus bekerja di sini atau 

pindah ke pekerjaan lain. 
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Lampiran 5 

DOKUMENTASI 
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