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Abstract 

Light-assembling industry in Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya, is an industry who gives 

service of light sector. This industry has been built since 2008 until present. It has 58 workers 

which consist of 40 female workers and 18 male workers. The reason why the researcher 

interested to do this research is because there are more female worker than male worker in 

this industry. Moreover, the purpose of this research is to describe about the reason why 

female worker decided to work there, their contribution for family economy, and factors that 

affect their amount of contribution. Method that used in this research is qualitative research. 

For collecting data the researcher used (1) indepth interview, interview with the owner of the 

industry and (2) observation, observe the process of work that had been done by the 

researcher since April until November. And for analyzing the data, the researcher used 

Koentjaraningrat theory's of family function. The result of this research is completed from 

many characteristic of female workers, those are 69% female workers, they come from 

outside Surabaya, occasionally their education background is only Elementary School, their 

age is more than 30 years old, they are married women with 2 kids, 100 percent moslem, and 

their husbands did not have fixed salary. Then, from those individual characteristics the 

researcher understand that there are many different amount of female workers contribution 

for their family economy because they have different needs in their life. The female workers 

who has been married will give 100% of their income to family, while the worker only 

unmarried will give a portion of their income. 
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Abstrak 

Industri perakitan lampu di Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya 

merupakan salah satu industri yang menawarkan jasa dibidang lampu. Industri perakitan 

lampu ini telah berdiri sejak tahun 2008 hingga saat ini. Industri perakitan lampu ini memiliki 

58 buruh, 40 buruh wanita dan 18 buruh pria. Buruh wanita yang bekerja di industri ini lebih 

banyak jumlahnya daripada buruh pria, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian. Adapula tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan alasan buruh wanita dalam 

bekerja, mendeskripsikan kontribusi buruh wanita untuk ekonomi keluarga, mendeskripsikan 

faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah kontribusi. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data melalui (1) indepth 

interview, wawancara mendalam dengan pemilik industri dan 10 buruh wanita yang bekerja 
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di industri tersebut dan (2) observasi, mengamati proses  kerja yang terjadi yang telah 

dilakukan peneliti sejak bulan April hingga November. Untuk menganalisis data 

menggunakan teori fungsi keluarga yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Penelitian ini 

diperoleh hasil yaitu berbagai karakteristik buruh wanita, antara lain 69% berjenis kelamin 

wanita, berasal dari luar kota Surabaya, memiliki pendidikan rata-rata Sekolah Dasar (SD), 

berusia di atas 30 tahun, merupakan ibu rumah tangga yang rata-rata memiliki 2 anak, 100% 

beragama Islam, dan memiliki suami yang berpenghasilan tidak menentu. Berbagai 

karakteristik individu tersebut terjadi perbedaan jumlah kontribusi buruh wanita untuk 

ekonomi keluarga dikarenakan memiliki tuntutan kebutuhan hidup yang berbeda pula. Buruh 

wanita yang telah menikah dan berkeluarga akan menyumbangkan 100% penghasilan mereka 

untuk ekonomi keluarga, sedangkan rata-rata buruh wanita yang belum menikah hanya akan 

menyumbangkan sebagian dari penghasilannya. 

 

Kata Kunci: buruh wanita, industri menengah, kontribusi, ekonomi keluarga 

 

Pendahuluan 

Industri merupakan salah satu bentuk dari pembangunan, hal ini pula yang nampak 

pada kota Surabaya. Hingga tahun 2013, menurut data dari BPS perkembangan industri di 

kota Surabaya mengalami kenaikan. Arsyad (2010: 89) mengemukakan bahwa pembangunan 

industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan 

kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai fisik saja. Oleh karena itu, 

perkembangan industri di kota Surabaya ini merupakan salah satu lapangan kerja untuk 

masyarakat. Hingga tahun 2012, di Surabaya diperkirakan telah memiliki 11. 142 pabrik yang 

menyerap 309.223 tenaga kerja. 

Di kota Surabaya, perkembangan industrinya mengalami pasang surut hingga tahun 

2012. Industri yang berkembang di kota Surabaya juga terdiri dari berbagai jenis, perbedaan 

ini dapat dilihat dari jenis bahan baku, jumlah tenaga kerja, dan barang hasil produksi. 

Industri perakitan lampu di Kelurahan Kedung Baruk ini sebagai salah satu contohnya, 

menurut Clapham (1991: 3), industri ini termasuk industri menengah bila dilihat dari jumlah 

tenaga kerja. Industri perakitan lampu ini memiliki 58 buruh yang terdiri dari 40 buruh 

wanita, dan 18 buruh laki-laki. 

Para buruh wanita yang bekerja di industri perakitan lampu di Kelurahan Kedung 

Baruk ini lebih banyak jumlahnya daripada buruh laki-laki. Walaupun begitu pada 

kenyataannya porsi kerja antara buruh wanita dan buruh laki-laki tidak memiliki perbedaan. 

Dalam proses perakitan lampu yang dibutuhkan adalah ketekunan, ketrampilan, kesabaran, 

dan ketelitian semata. Pekerjaan sebagai buruh bukanlah pekerjaan yang mudah dan biasa 
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dilakukan oleh para wanita, namun para buruh wanita yang bekerja di industri perakitan 

lampu ini tetap bertahan bekerja sebagai buruh dikarenakan berbagai faktor yang 

melatarbelakangi mereka. Karakteristik individu merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi mereka dalam bekerja dan mereka sadar bahwa identitas mereka 

tidak sama dengan yang lain. Karakteristik individu tersebut antara lain pendidikan, usia, 

status perkawinan, agama, pekerjaan suami, jumlah anak, dan asal mereka.  

Kerja dalam periode ini menurut Usman (2003: 115-116) dikonsepsikan sebagai 

aktivitas produktif bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Semua anggota keluarga 

(termasuk anak-anak) adalah tenaga kerja yang mempunyai kontribusi berarti dalam proses 

produksi. Dengan demikian, wanita mempunyai peran penting dalam proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Koentjaraningrat dalam Soekanto (1982: 371) bahwa keluarga dengan 

basic ekonomi sederhana lebih bersifat kekeluargaan, di mana masyarakat pedesaan ini 

beranggapan seluruh anggota keluarga memiliki fungsi yang sama salah satunya fungsi 

ekonomi. Para buruh wanita dalam industri perakitan lampu ini, bekerja dan mencari 

penghasilan tambahan dikarenakan merasa bahwa memiliki tanggung jawab pula sebagai 

anggota keluarga. Dalam masyarakat sederhana ini pula disorganisasi keluarga mungkin 

terjadi, karena suami sebagai kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer 

keluarganya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan, 

bagaimana: (1) karakteristik buruh wanita industri perakitan lampu, (2) kontribusi buruh 

wanita untuk ekonomi keluarga dan faktor-faktor yang membedakan jumlah kontribusi. 

Prosedur pengumpulan data penelitian ini menggunakan (1) observasi, pengamatan 

secara langsung dengan mendatangi objek penelitian yang berada di Kelurahan Kedung 

Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, (2) indepth interview, peneliti mewawancarai 

secara langsung informan yang terkait dengan permasalahan penelitian dan mengacu pada 

pedoman wawancara yang telah dibuat. Dalam penentuan informan, penelitian ini 

mewawancarai 11 orang yang di antara adalah pemilik industri dan  10 buruh wanita. Dari 40 

buruh wanita industri perakitan lampu, 10 buruh wanita tersebut telah sesuai dengan 

permasalahan penelitian. 
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Karakteristik Buruh Wanita 

Pemilihan buruh yang bekerja di industri perakitan lampu ini tidak memiliki kriteria 

yang khusus, akan tetapi mereka harus memiliki keuletan, keahlian dalam merakit lampu, 

ketelitian karena komponen yang dikerjakan merupakan komponen dengan ukuran yang 

cukup kecil, bersifat jujur, dan pekerja keras. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila 

ada calon pekerja yang masih belum bisa merakit maka pemilik industri akan menyuruh 

buruh yang telah ahli untuk mengajarkan terlebih dahulu.  

Bekerja menjadi buruh bukanlah pekerjaan yang mengharuskan memiliki syarat yang 

khusus, oleh sebab itu tidak mengherankan jika terdapat perbedaan latar belakang. 

Karakteristik inilah yang mewarnai industri perakitan lampu, walaupun memiliki 

karakteristik yang berbeda namun mereka memiliki satu tujuan yaitu mencari pendapatan. 

Jenis Kelamin 

Dalam industri perakitan lampu ini pemilihan buruh tidak berdasarkan dari jenis 

kelamin, wanita dan laki-laki dapat bekerja di industri ini. Industri ini memiliki 58 buruh, 

69% (40 orang) merupakan wanita. Dalam industri perakitan lampu ini tidak ada perbedaan 

antara buruh wanita dan buruh laki-laki walaupun jumlah buruh wanita lebih mendominasi. 

Para buruh wanita juga memiliki porsi yang sama dalam bekerja yaitu mereka harus merakit 

komponen yang sama dan menghasilkan jumlah yang sesuai dengan ketentuan. Bila dari segi 

upah, upah yang diberikan juga tidak ada perbedaan di antara keduanya. 

Asal Buruh Wanita 

Para buruh wanita dalam industri perakitan lampu tinggal tidak jauh dari lokasi 

industri, namun jika mendengar logat bicara mereka dapat terlihat bahwa mereka bukanlah 

asli orang Surabaya. Para buruh wanita industri perakitan lampu didominasi oleh kaum 

pendatang. Banyaknya para buruh yang berasal dari luar Surabaya dikarenakan mereka ingin 

mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera ataupun lebih layak daripada kehidupan mereka 

di desa. Sebagian besar para buruh wanita tersebut sudah saling mengenal sebelumnya dan 

juga ada yang di antara mereka berasal dari satu desa. 
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Pendidikan Buruh Wanita 

 Pendidikan bukanlah kriteria utama yang harus dimiliki seorang buruh. Merakit 

komponen lampu tidak memerlukan pendidikan yang tinggi dikarenakan merakit komponen 

tersebut lebih membutuhkan ketrampilan dan ketelatenan. Sebagian besar (60%) buruh 

wanita tersebut hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar (SD), namun 

adapula yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Lalu, sisanya adalah buruh-buruh 

wanita yang bersekolah hingga sekolah menengah pertama (SMP) dan bersekolah hingga 

sekolah menengah atas (SMA) bahkan diantara mereka adapula yang masih menikmati masa-

masa sekolah. 

Usia Buruh Wanita 

Para buruh wanita yang ada di industri inipun terdiri dari berbagai usia. Usia para 

buruh wanita ini ada yang masih berada pada usia produktif (20-45 tahun), adapula yang 

lebih dari 45 tahun. Usia termuda buruh wanita di industri perakitan lampu ini berada pada 

usia 17 tahun. Lalu, sekitar 3 orang berada di usia produktif (28-38 tahun). Namun 50% 

buruh wanita di industri perakitan lampu ini berada di usia yang tidak lagi produktif, rata-rata 

buruh wanita tersebut merupakan buruh yang telah bekerja dengan di industri sejak awal 

berdiri tahun 2008.  

Status Perkawinan 

Status perkawinan merupakan salah satu karakteristik buruh wanita yang bekerja di 

industri perakitan lampu ini. Para buruh wanita di industri perakitan lampu ini, 90% telah 

berusia 20 tahun ke atas. Para buruh wanita yang telah menikah sekitar 70%, dan buruh 

wanita lainnya berstatus single (belum menikah). Selain itu, adapula buruh wanita yang telah 

menjanda sehingga mereka menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Mereka 

mengaku bekerja sebagai buruh dirasa pekerjaan yang mudah, karena mereka dapat bekerja 

di rumah ataupun lokasi industri sehingga mereka tetap dapat menjadi ibu rumah tangga.  

Agama 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi para buruh wanita bekerja terdiri dari berbagai 

macam, antara lain faktor demografi, sosial, dan ekonomi, terdapat pula berbagai faktor 

lainnya yaitu umur, status perkawinan, pendidikan, tempat tinggal dan agama. Menurut 
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faktor-faktor tersebut bila digunakan untuk melihat pekerja pria tentu tidak memiliki masalah 

karena pria merupakan pencari nafkah utama, namun akan berbeda jika melihat pekerja 

wanita yang pekerjaan utamanya adalah mengurus rumah, dan merawat anak. 

Para buruh wanita dalam industri perakitan lampu ini 100% beragama Islam. Di mana 

dalam ajaran agama Islam juga diajarkan bahwa pekerjaan wanita yang utama adalah 

mengurus suami dan anak, namun para buruh wanita ini tidak mempermasalahkan 

dikarenakan memang keadaan ekonomi. Walaupun begitu para buruh wanita tersebut tidak 

melupakan bahwa mereka merupakan ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarganya.  

Alasan Bekerja 

 Para buruh wanita dalam industri perkakitan lampu ini memiliki beberapa alasan dan 

faktor yang menyebabkan mereka bekerja. Para buruh wanita tersebut berpikir bahwa 

manjadi buruh sudah cukup untuk memberikan penghasilan tambahan. Sekitar 60% para 

buruh wanita tersebut bekerja untuk membantu suami mereka yang memiliki penghasilan 

yang tidak menentu. Bahkan, di antara para buruh wanita tersebut ada yang memiliki 

pekerjaan lebih dari satu untuk mengharapkan adanya penghasilan yang lebih banyak.  

 Pemenuhan kebutuhan adalah alasan lain mereka bekerja, kebutuhan ini tidak hanya 

bahan-bahan pokok, misalnya saja para buruh yang masih belum menikah mereka bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berdandan atau berpakaian. Lalu, 10% para buruh 

wanita tersebut hanya bekerja untuk mengisi waktu luang, 10% lainnya para buruh wanita 

yang bekerja untuk membuka usaha sendiri. 

Pekerjaan Suami 

 Faktor lainnya bagi para buruh wanita bekerja adalah penghasilan dari pekerjaan 

suami. Suami buruh wanita tersebut memiliki pekerjaan yang tidak jauh berbeda dengan 

mereka dikarenakan rata-rata berpendidikan rendah juga. Pekerjaan suami para buruh wanita 

tersebut memiliki penghasilan yang tidak menentu, sekitar 57% suami buruh wanita adalah 

pekerja serabutan yang hanya bekerja sesuai dengan pekerjaan apa yang ada. Lalu, sekitar 

29% adalah pedagang/penjual yang menjual makanan seperti tahu tek, nasi goreng, dan  

tukang sayur. Tukang juga memiliki penghasilan yang tidak menentu karena tidak setiap saat 

orang membutuhkan tukang. 
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Cara Memperoleh Pekerjaan 

 Pada awal mula para buruh wanita bekerja di industri perakitan lampu ini tentu saja 

sebelumnya telah mempunyai informasi. Para buruh wanita yang bekerja di industri perakitan 

lampu ini mengetahui adanya lowongan untuk bekerja dari berbagai macam cara, ssebagian 

besar (60%) para buruh wanita memperoleh pekerjaan  dengan cara diajak oleh teman atau 

tetangga mereka. Teman atau tetangga yang memberi tahu mengenai industri ini sebagian 

besar merupakan buruh yang telah lebih dahulu bekerja di industri tersebut, para buruh 

wanita di industri perakitan lampu ini rata-rata telah mengenal sebelumnya dikarenakan 

mereka sebagian besar berteman dan bertetangga, sehingga tidak mengherankan jika mereka 

terkadang datang bersama-sama dan berbocengan. 

Jumlah Anak 

 Faktor kehadiran anak adalah salah satu alasan para buruh wanita di industri perakitan 

lampu ini tetap bekerja. Sebagaian besar (70%) buruh wanita adalah ibu rumah tangga dan 

telah menikah tentu saja mereka telah memiliki anak, jumlah anak tiap buruh wanita juga 

berbeda. Jumlah anak buruh wanita ini tidak lebih dari 4. Sebagian besar (63%) buruh wanita 

tersebut memiliki anak antara1-2. Lalu, sisanya adalah buruh wanita yang memiliki anak 

lebih dari 2. Adanya tanggungan jumlah anak inilah merupakan salah satu alasan mereka 

bekerja, semakin banyak jumlah anak maka akan semakin gigih untuk bekerja. Para buruh 

wanita ini berharap agar anak mereka dapat merasakan kehidupan yang lebih baik bila segala 

kebutuhannya tercukupi. 

Kontribusi Buruh Wanita Untuk Ekonomi Keluarga 

 Para buruh wanita industri perakitan lampu ini pada dasarnya tidak memiliki banyak 

pilihan, mereka hanya melakukan apa yang dapat mereka lakukan dan menghasilkan uang 

oleh sebab itu menjadi buruh di industri ini menjadi salah satu jawabannya. Keadaan 

ekonomi yang memang memprihatinkan bagi mereka menjadi suatu pertimbangan untuk 

bekerja. Para buruh wanita ini menyadari bahwa status dan kenyataan yang mereka sandang 

membuat mereka menjadi lemah dan menerima berapapun upah dari hasil kerjanya. 

Walaupun sebenarnya ada keinginan dalam benak setiap buruh wanita untuk mendapatkan 

upah yang lebih tinggi, karena upah yang mereka terima itu tidak sebanding untuk mencukupi 

kebutuhan riil. (Hendrastomo, 2008) 
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Penghasilan Buruh Wanita 

 Rata-rata penghasilan para buruh wanita di industri perakitan lampu ini diberikan 

untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga jika mengingat berbagai karakteristik yang 

melatar belakangi. Namun, seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa kontribusi tiap-tiap 

buruh wanita ini berbeda-beda dikarenakan tujuan dan kebutuhan merekapun berbeda-beda. 

Para buruh wanita tersebut akan mengerjakan dengan cepat dan banyak apabila mereka 

merasa membutuhkan uang yang lebih untuk kebutuhan rumah tangga mereka, dari tabel 

penghasilan buruh wanita dalam industri perakitan lampu di bawah ini akan dijelaskan 

rinciannya: 

Tabel 1 Penghasilan Buruh Wanita 

No. Keterangan (Rp /minggu) Jumlah (orang) Persen (%) 

1. 24.000-48.000 3 30 

2. 72.000-96.000 6 60 

3. ≥96.000 1 10 

Jumlah 10 100 

Sumber : Data dari pemilik industri yang diolah peneliti, 2013 

Keterangan : 

 Gaji diberikan tiap hari Sabtu 

 Perkardus = 1.000 biji 

 1.000 biji = Rp 4.000,- 

 Sistem yang digunakan dalam industri perakitan lampu ini adalah sistem borongan, 

yang di mana mereka dapat mengerjakan sesuai kemampuan mereka tetapi sesuai dengan 

aturan yang telah disepakati sebelumnya. Di industri perakitan lampu ini minimal 

mengerjakan 1.000 biji dan dihargai Rp 4.000. Dari hasil tabel 1 ini didapatkan bahwa buruh 

wanita sebagian besar dapat mengerjakan komponen hingga ±4.000 biji di tiap hari. Namun, 

adapula 3 buruh wanita yang merakit komponen kurang dari 4.000 biji dan ada 1 buruh 

wanita yang mengerjakan lebih dari 4.000 sehingga mendapatkan upah di atas Rp 96.000. 

 Pengeluaran para buruh wanita ini tidak hanya pada tiap bulan saja, melainkan juga 

pengeluaran tiap harinya. Kebutuhan rumah tangga mereka memang selalu ada setiap hari, 
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sehingga mengharuskan mereka mengeluarkan sejumlah uang setiap hari. Pengeluaran ini 

termasuk makan dan uang saku sekolah. Bagi para buruh wanita tersebut, mereka 

beranggapan bahwa pengeluaran yang dapat diminimalisir maka tidak akan menjadi suatu 

perdebatan. Para buruh wanita ini lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan utama dan juga 

kebutuhan yang mengharuskan mereka mengeluarkan uang lebih banyak (sembako, uang 

sekolah anak, PDAM, PLN) 

Jumlah Kontribusi Buruh Wanita 

 Para buruh wanita dalam industri ini bekerja dengan tujuan mendapatkan penghasilan 

dan membantu suami mereka yang rata-rata berpenghasilan tidak menentu. Sekitar 70% 

buruh wanita  ini menyumbangkan semua penghasilannya untuk ekonomi keluarga. Mereka 

turut serta berkontribusi dalam perekonomian rumah tangganya. Sama halnya seperti yang 

dikemukakan oleh Tinuk dalam Suratiyah (1989), dalam penelitiannya mengatakan 

sumbangan buruh wanita terhadap penghasilan rumah tangga cukup besar yaitu <50% 

sebanyak 16,66%, 50-<75% sebanyak 61,99% dan >75% sebanyak 21,42%. Berikut ini tabel 

jumlah nominal kontribusi buruh wanita: 

Tabel 2 Jumlah Kontribusi Buruh Wanita 

No. Keterangan (Rp / bulan) Jumlah Persen (%) 

1. 96.000-192.000 3 30 

2. 288.000-384.000 6 60 

3. >384.000 1 10 

Jumlah 10 100 

Sumber : Data yang diolah peneliti, 2013 

 Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap buruh wanita menyumbangkan 

penghasilannya untuk ekonomi keluarga dengan jumlah yang berbeda. Pada analisis jumlah 

kontribusi buruh wanita dapat dilihat adanya perbedaan jumlah nominal kontribusi buruh 

wanita tersebut. Pada analisis jumlah yang pertama, antara Rp 96.000-Rp 192.000. Para 

buruh wanita itu hanya mengerjakan sekitar 1.000-2.000 biji dalam 1 hari. Hal ini 

dikarenakan 30% buruh tersebut merupakan buruh yang terdiri dari buruh yang masih 

bersekolah dan juga ada pula buruh wanita yang hanya bekerja untuk mengisi waktu luang 
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saja. Buruh wanita tersebut adapula yang masih belum berkeluarga sehingga biaya 

kebutuhannya masih ditanggung orang tua mereka. 

 Lalu, analisis pada kasus kedua adalah jumlah nominal kontribusi buruh wanita yang 

ada diantara Rp 288.000-Rp 384.000, para buruh wanita ini dapat mengerjakan 3.000-4.000 

biji. Para buruh wanita pada kategori kedua ini sekitar 60%, buruh wanita ini rata-rata telah 

berkeluarga. Di antara para buruh wanita ini, mereka dapat merakit lampu sekitar ≥3.000 

komponen tiap harinya. Selain itu, mereka juga memiliki pekerjaan lainnya selain menjadi 

buruh di industri perakitan lampu tersebut. Namun, tidak semua buruh wanita pada analisis 

ini yang memiliki pekerjaan lain. Di antara para buruh wanita tersebut memang ada yang 

menggantungkan hidupnya dari bekerja di industri ini sehingga memotivasi mereka untuk 

menghasilkan barang yang lebih banyak. 

 Jumlah kontribusi pada kategori ketiga lebih besar dibandingkan kategori sebelumnya, 

karena penghasilan yang  didapatkan juga besar dikarenakan pekerjaan dengan sistem 

borongan sehingga buruh wanita dapat mengerjakan sesuai kemampuan mereka. Pada 

dasarnya dari penghasilan mereka tersebut kemudian mereka kumpulkan untuk memberikan 

kontribusi untuk ekonomi keluarga. Pada kategori ketiga ini merupakan buruh yang berstatus 

janda, karena dia harus menopang kebutuhan hidup sendiri maka dia merasa harus 

mengerjakan komponen lebih banyak agar mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. 

Kesimpulan 

 Para buruh wanita di industri perakitan lampu ini memiliki berbagai macam alasan 

dalam bekerja, namun alasan terbesar para buruh wanita ini adalah ingin mendapatkan 

penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Para buruh wanita ini 

menyadari jika ekonomi rumah tangganya rendah dikarenakan gaji suami ataupun 

penghasilan lainnya berada di bawah UMR (Upah minimum regional). Adanya berbagai 

faktor tersebut maka para buruh wanita ini ingin memberikan kontribusi untuk ekonomi 

keluarganya. 

 Kontribusi para buruh wanita ini berbeda-beda jumlahnya, perbedaan ini dikarenakan 

berbagai karakteristik buruh wanita tersebut, antara lain status pernikahan, jumlah anak, 

pekerjaan suami, alasan bekerja, usia, dan lain sebagainya. Sekitar 70% para buruh wanita 

yang ada dalam industri perakitan lampu ini memberikan sepenuhnya penghasilan yang 
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mereka dapat untuk ekonomi keluarganya, sisanya 30% hanya memberikan setengah dari 

upahnya dikarenakan mereka masih bersekolah, single, dan juga masih tinggal bersama orang 

tuanya. 

 Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa setiap buruh wanita mengerjakan pekerjaan mereka 

dengan jumlah yang berbeda, ini dikarenakan tanggungan kebutuhan mereka yang berbeda. 

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan jumlah kontribusi tiap buruh wanita tidak sama satu 

dengan yang lainnya. Sebagian besar (7 dari 10 para buruh wanita) merupakan ibu rumah 

tangga, tetapi ada pula yang berstatus janda dan belum menikah. Walaupun keadaaan rumah 

tangga mereka yang berbeda-beda, pada umumnya memang para buruh wanita ini memiliki 

upah minimum yang berada di bawah UMR (upah minimum regional), sedangkan mereka 

harus menghidupi anak-anak mereka. Rata-rata jumlah anak para buruh wanita ini ada 2 

anak, yang di mana anak-anak mereka itu sudah mulai bersekolah.  

 Para buruh wanita 60% hanya memiliki pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), oleh 

sebab itu mereka merasa bekerja sebagai buruh merupakan pekerjaan yang sesuai. Bekerja 

sebagai buruh juga menjadi alasan mereka karena jadwal kerja yang longgar, seperti di 

industri perakitan lampu ini mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka di rumah tetapi 

hasil pekerjaan tetap harus diserahkan sesuai peraturan kerja. Pekerjaan sebagai buruh ini 

dapat membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk ekonomi keluarga, 

para buruh wanita ini telah memberikan kontribusi lebih dari 50% untuk ekonomi keluarga 

mereka. 
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