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HASIL WAWANCARA 

 

Identitas Responden  

Nama    : Yuyun 

Usia    : 28 tahun 

Status dalam Keluarga  : Istri dan Ibu 

Jumlah Anggota Keluarga : 3 orang (Ibu, Ayah dan seorang 

anak) 

Lama Bekerja   : 11 tahun  

 

 

1. Apa faktor pendorong yang menyebabkan Anda bekerja sebagai 

pegawai pabrik di Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek? 

Karena ekonomi karena sejak sebelum menikah saya sudah bekerja di 

pabrik ini, dan masih bekerja walau saya telah berkeluarga. Ditambah 

terdorong buat bekerja karena ada anak dan untuk memenuhi 

kebutuhan anak. 

Suami Anda tetapi juga ikut bekerja? 

Iya bekerja sih, suami saya juga kerjanya serabutan jadi saya tetep 

kerja walau udah nikah 

Jadi dorongan dari diri sendiri apa dari keluarga untuk Anda bekerja 

di pabrik ini? 

Emang kemauan saya sendiri bukan dorongan siapapun 

2. Apakah yang menjadi ketertarikan bagi Anda untuk berkeinginan 

bekerja di Pabrik? Apakah  keinginan tersebut karena permasalahan 

ekonomi yang terjadi saat ini? 
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Gak tau juga apa yang menjadi ketertarikan bekerja di pabrik ini, 

cuman karena emang udah lama bekerja disini, saya udah merasa 

nyaman saja dari dulu sampai sekarang. Ditambah pas mau kerja 

disini itu merupakan dorongan dari diri saya sendiri ya jadi saya 

tertarik aja 

3. Apa yang membuat suami atau pihak keluarga mengizinkan Anda 

untuk bekerja sebagai pegawai pabrik wanita? 

Iya ngizinin dan ngedukung juga mereka gak masalah dan ngeluhin 

saya mereka ngertiin saya yang kerja 

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi / fisiologis keluarga sebelum Anda bekerja?  

Dulu menuhin kebutuhan masih biasa aja karena masih sendiri, tapi 

pas udah nikah udah punya anak jadi ngerasa bekerja jadi perlu 

banget 

Apakah mengalami kesulitan ketika Anda sebelum Bekerja? 

Biasa aja sih kan dulu pas masih belum kerja kan belum nikah jadi 

biasa aja ya kesulitan sih iya jadi bikin saya kerja juga di umur 17an 

 

5. Apa dengan bekerjanya Anda sebagai pegawai pabrik dapat membantu 

keluarga dalam memenuhi seluruh kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan) keluarga? 

Alhamdulillah dapat ngebantu banget jadi lebih gampang buat makan 

beli baju bagus, pokoknya jauhlah sama keadaan sebelumnya. 

 

6. Apakah salah satu alasan Anda bekerja dikarenakan untuk 

menunjukan atas kemampuan yang Anda miliki?  

Yaa pengen bekerja aja cari uang, kemampuan juga gak punya. 

Makanya enak kerja disini gak usah punya kemampuan bisa jahit 

kayak di pabrik atau PT orang lain.  

Jadi bukan untuk menunjukan Anda punya kemampuan khusus? 

Enggak, makanya mau kerja disini juga karena emang gak punya 

kemampuan, gak bisa jahit atau apa-apa. 

 

7. Apakah Anda juga ikut berpartisipasi dalam mengurus urusan rumah 

tangga? 

Sama saya juga ngurus anak juga, ya namanya perempuan gitu 
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Jika iya bagaimana Anda dapat membagi waktu antara bekerja dan 

mengurus rumah tangga? 

Ngebagi waktu sesuai shift kerja sih, anak suami saya juga udah 

ngerti dan saya udah nyesuaian sendiri waktu beres-beres rumah 

ngurus semuanya karena udah biasa juga 

Mengalami kendala atau kesulitan? 

Udah biasa sih udah lama juga kerja disini jadi saya udah gak terlalu 

susah buat ngurus rumah, udah biasa aja bawaannya. 

8. Apakah Anda juga memberikan perhatian dalam mengurus anggota 

keluarga lainnya? 

Iya, saya yang ngurus semuanya ngurus anak suami, ngasih perhatian 

udah pasti apalagi kalo ke anak. 

Mengalami kesulitan? 

Sulit sih enggak kan udah biasa kalau ngeluh sih anak tapi lama 

kelamaan anak saya ngerti juga, anaknya juga udah gede 8 tahun jadi 

udah jarang rewel. Tapi emang pernah ngeluh kalo saya kerja teru 

gak libur-libur dia sering tapi jarang sih bilang mamah kenapa kerja 

terus tapi saya kasih tahu aja terus pas libur saya ajak main pas sabtu 

minggu ajak jalan-jalan.  

 

9. Apakah Anda sering mengalami keluhan fisik akibat bekerja? 

Keluhan fisik seperti apa? 

Iya suka, kadang kalo pegel dipijet dikasih obat udah gak kerasa lagi. 

Tapi kalo udah sakit banget sampe parah, ya ke dokter tapi jarang sih 

itu. 

 

10. Apakah keluhan fisik yang anda alami membuat Anda stress atau 

kesulitan mengontrol emosi? 

Ngga sih, ya kalo pegel atau sakit-sakit badan gitu kan udah biasa ya 

nanti juga ilang, jadi gak pernah sampe emosi atau marah-marah 

gitu. 

 

11. Bagaimana kondisi yang dihadapkan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis saat Anda sebelum bekerja dan sesudah bekerja? 

Apakah ada perubahan Pasca Anda bekerja? 

Perbedaannya ya yang dulu belum kerja sama yang sekarang udah 

kerja, ya enak sekarang walau saya udah nikah masih kerja ya 

kebutuhan juga alhamdulillah aman. Ya walaupun capek kerja buat 

makan dan kayak gitu tapi kan demi keluarga lah. Di keluarga juga 
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saya walau capek kerja buat bisa makan tapi ada yang dukung ngasih 

kasih sayang saya seneng sih. Ya intinya lebih terjaminlah hidupnya, 

makannya semuanya gitu. Alhamdulillah.  

 

12. Seberapa besar peran dan partisipasi Anda sebagai anggota keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan) 

keluarga? Bagaimana jika dibanding dengan anggota keluarga 

lainnya? 

Saya bisa dibilang penting juga sih, ya walaupun suami saya gak 

nyuruh saya buat kerja. Tapi ya kalo saya gak kerja makan atau 

kebutuhan lain bakal susah. Jadi saya cukup penting buat kehidupan 

keluarga apalagi buat kebutuhan anak. Kalo dibanding sama suami 

saya, mungkin rata gak ada yang condong walaupun kerja serabutan.  

13. Kebutuhan fisiologis keluarga apakah yang paling besar pengaruhnya 

untuk dipenuhi oleh Anda? 

Kalo makan dan masalah dapur mah jadi tanggung jawabnya suami, 

kalo saya keperluan anak sih apalagi soal bajunya. Ini juga pas mau 

ada acara sekolah, harus beli baju baru, saya yang beliin suami gak 

terlalu ikut campur. Jadi saya banyak menuhin sih kayak kebutuhan 

bajunya biar bagus atau layak lah gitu. Kalo keperluan rumah biar 

layaklah jadi tanggung jawab bareng sih.  

 

14. Apakah seluruh pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga ditumpu 

pada penghasilan dari Anda?  

Ya gak semua juga, ya walau emang penghasilan saya nantinya 

ditabung buat banyak keperluan. Tapi kan suami saya juga kerja jadi 

buat menuhin semuanya mah jadi tanggung jawab bareng-bareng. 

Bagaimana Anda mengalokasikan penghasilan Anda untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan)? 

Sebagian buat makan, beli baju seringnya sama kebutuhan lainnya 

lah. Kalo ada lebih ditabung buat anak sekolah. Kan suami kerja suka 

gak tentu ya jadi ditabung aja takut ada kebutuhan ngedadak atau apa 

gitu pas suami saya gak kerja, masih ada sisa gaji saya. 

 

15. Bagaimana jadinya ketika Anda berhenti bekerja, apakah memiliki 

pengaruh pada kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan fisiologis 

keluarga? 

Gak tau juga, soalnya saya belum pernah berhenti kerja lagi gitu pas 

udah nikah, jadi gak tau bakal gimana kalo saya berhenti kerja. Tapi 
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kayaknya bakal rada susah buat menuhin kebutuhan. Tapi kalo 

misalkan saya berhenti kerja juga pas suami saya kalo udah kerjanya 

enak tetep gitu biar gak kekurangan nantinya. 

 

 

 

  

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

 

Identitas Responden  

Nama    : Ayi Pipit 

Usia    : 29 tahun 

Status dalam Keluarga  : Istri dan Ibu 

Jumlah Anggota Keluarga : 4 orang (Ibu, Ayah dan 2 orang 

anak) 

Lama Bekerja   : 8 tahun  

 

1. Apa faktor pendorong yang menyebabkan Anda bekerja sebagai 

pegawai pabrik di Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek? 

Ekonomi sih jadi pendorongnya, ya jadi saya kerja gitu. Apalagi pas 

ekonomi lagi susah gini ya jadi mending kerja gitu daripada dirumah. 

 

2. Apakah yang menjadi ketertarikan bagi Anda untuk berkeinginan 

bekerja di Pabrik?  

Soalnya enak gitu pabriknya gak seketat kayak di pabrik lain, kan kalo 

pabrik lain suka banyak peraturan yang ketat. Disinimah gak terlalu 
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istrahatnya juga bisa sejam. Ya walau disini gajinya gak segede yang 

lain, tapi enak kalo pulang shift siang juga dianter pake bus pabrik. 

 

3. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga (suami atau anak) ketika 

Anda memilih bekerja? 

Mereka ngedukung, suami sih ngedukung saya kan ekonomi juga bikin 

serba susah jadi ya gapapa kalo saya kerja, suami saya juga 

ngedorong saya biar ngebantu keluarga. 

 

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi / fisiologis keluarga sebelum Anda bekerja?  

Masih dibawah rata-rata lah, gak maksimal kayak sekarang gitu buat 

menuhin kebutuhannya. Jadi kebutuhan kayak makan juga gak 

terpenuhi, susah gitu buat makan dulu juga. Padahal suami kerja di 

karina gajihan 2 minggu sekali tapi tetep perekonomian keluarga 

kurang gitu, jadi saya kerja disini.  

5. Apa dengan bekerjanya Anda sebagai pegawai pabrik dapat membantu 

keluarga dalam memenuhi seluruh kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan) keluarga? 

Alhamdulillah terpebuhi semuanya, jadi ngerasa lebih mendingan 

dibanding dulu. Kebutuhan jadi lebih gampang dipenuhi dibanding 

pas cuman ngandelin suami saya kerja. Jadi kebutuhan sedikit demi 

sedikit terjamin 

 

6. Apakah salah satu alasan Anda bekerja dikarenakan untuk 

menunjukan atas kemampuan yang Anda miliki?  

Buat nunjukin sih enggak, soalnya emang kemampuan khsusus mah 

gak punya. Mau kerja disini juga karena emang gak harus bisa 

ngejahit atau bisa mesin gitu, jadi ya emang pokonya alasan pengen 

kerja ya biar perekonomian keluarga biar bisa lebih terjamin. 

 

7. Apakah Anda juga ikut berpartisipasi dalam mengurus urusan rumah 

tangga? 

Iya kan itu tanggng jawab istri buat ngurus semuanya gitu. 

Jika iya bagaimana Anda dapat membagi waktu antara bekerja dan 

mengurus rumah tangga? Mengalami kendala atau kesulitan? 

Dibagi-bagi aja gitu gimana kita dapet giliran kerja masuk pagi atau 

siang malem gitu. Tapi kadang suami saya juga ikut bantuin cuci 
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priring atau apa gitu kalo saya kerja. Slaing bantu aja saling 

melengkapi lah gitu dalam keluarga. 

 

8. Apakah Anda juga memberikan perhatian dalam mengurus anggota 

keluarga lainnya? Jika iya bagaimana bentuk perhatian Anda dalam 

melakukannya? Mengalami kendala atau kesulitan? Jika tidak, apa 

yang menjadi alasan Anda? 

Ngurus anak sama saya juga, cuman kan rumah deket sama orang tua 

gitu, jadi kadang dititipin ke mereka kalo suami saya juga kerja terus 

dirumah gak ada yang jagain. Jadi keluhan dari anak sih enggak 

soalnya suka ada neneknya yang ngurusin, kadang suka ke rumah 

kadang saya anterin ke rumahnya.  

 

9. Apakah Anda sering mengalami keluhan fisik akibat bekerja? 

Keluhan fisik seperti apa? 

Keluhan fisik kayak pegel, sakit pinggang pasti ada kalo abis kerja 

itumah resiko udah gausah ditanyain lagi. Namanya juga demi 

keluarga, demi anak jadi kadang suka ilang sendiri 

 

10. Apakah keluhan fisik yang anda alami membuat Anda stress atau 

kesulitan mengontrol emosi? Jika iya, contohnya seperti apa dan 

bagaimana Anda mengatasinya? 

Ya kadang suka ngeluh, kalo lagi gak enak badan sakit-sakit 

badan anak lagi rewel atau ngerengek apa gitu suka kadang 

dimarahin gitu, jadi kebawa emosi juga kan cape pegel eh 

anaknya rewel jadi kadang suka kayak sensi gitu. Tapi ya balik 

lagi, kan demi anak kerja juga, jadi kalo ngeluh cape atau sakit 

badan ke anak atau siapa dirumah kalo emang lagi sadar atau 

bisa ngontrol emosi kan balik lagi mikir kan kerja demi 

ngebahagiain keluarga gitu, anak suami biar sejahtera 

pokoknya.  

 

11. Bagaimana kondisi yang dihadapkan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis saat Anda sebelum bekerja dan sesudah 

bekerja? Apakah ada perubahan Pasca Anda bekerja? 

Berbeda kan kalo dulu mau apa-apa susah, kadang kalo makan 

aja susah tapi kalo sekarang kan udah kerja mendingan jadi bisa 

beli apa-apa, makan juga terjamin, baju juga bisa kebeli yang 

bagus gak kayak dulu.  
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12. Seberapa besar peran dan partisipasi Anda sebagai anggota 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan) keluarga? Bagaimana jika dibanding dengan 

anggota keluarga lainnya? 

Masih besar kontribusi suami, ya walaupun emang kalo saya 

gak kerja rada susah buat ngemenuhinnya, kan disini saya mah 

saya ngebantu gitu.  

 

13. Kebutuhan fisiologis keluarga apakah yang paling besar 

pengaruhnya untuk dipenuhi oleh Anda? 

Hampir semua sih, mungkin kebutuhan makan juga karena 

pengaruhnya dari saya. Ya intinya semuanya terjamin gitu pas 

saya udah kerja, alhamdulillah gitu bisa gak kayak dulu. 

 

14. Apakah seluruh pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga 

ditumpu pada penghasilan dari Anda? Bagaimana Anda 

mengalokasikan penghasilan Anda untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologis (sandang, pangan, papan)? 

Engga semuanya sih, jadi emang gaji saya dikeluarin buat 

makan, kebutuhan rumah, baju yang bagus ya pokoknya 

kebutuhan ekonomi lah dipenuhin dulu sama gaji saya dibantu 

sama gaji suami juga. Saling ngebantu gitu, kalo ada lebihya ya 

saya tabung buat keperluan anak nanti sekolah. Ya intinya 

penuhin dulu kebutuhan dasar keluarganya kalo kurang 

ditambah yang suami, kalo pas juga ya syukur kalo lebih ya 

alhamdulillah bisa ditabung.   

15. Bagaimana jadinya ketika Anda berhenti bekerja, apakah 

memiliki pengaruh pada kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan 

fisiologis keluarga? 

Kalo berhenti pasti ngaruh ke kebutuhan gitu, pasti jadi susah 

lagi buat menuhin buat makan dan lain-lainnya. Tapi kan kalo 

sayamah ada rencana gitu kalo diberhentikan sama pabrik buat 

berhenti bekerja, saya masih harus ngebantu suami gitu, gak 

ngandelin gaji suami aja kan suka gak cukup. Paling mentok ya 

usaha dirumah ngapain gitu buat ngehasilin uang buat tambah-

tambah biar bisa makan, terus rumah biar enak sama baju juga 

biar rada layak lah gitu. Jadi gak terpaku sama gaj suami yang 

emang rada kurang gitu buat perekonomian keluarga teh.  
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Identitas Responden  

Nama    : Dinar 

Usia    : 22 tahun 

Status dalam Keluarga  : Anak 

Jumlah Anggota Keluarga : 6 orang (Ibu, 1 kakak dan 3 adik) 

Lama Bekerja   : 4 tahun  

1. Apa faktor pendorong yang menyebabkan Anda bekerja sebagai 

pegawai pabrik di Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek? 

Pasti faktor ekonomi jadi yang utama, mau apa-apa susah kan karena 

ekonomi yang susah 
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2. Apakah yang menjadi ketertarikan bagi Anda untuk berkeinginan 

bekerja di Pabrik? Apakah  keinginan tersebut karena permasalahan 

ekonomi yang terjadi saat ini? 

Udah nyaman, udah lama juga enak aja disini itu beda sama pabrik 

lain, soalnya saya udah beberapa pabrik sebelum kesini dan ngerasa 

enak aja disini sampai 4 tahun juga. 

 

3.  Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga atau anak ketika Anda 

memilih bekerja di Pabrik?  

Keluarga mah terserah, tapi emang kerja kemauan sendiri. Soalnya 

beres SMP saya langsung cari kerja. Tapi kalau dari keluarga gak 

nyuruh cuman emang dorongan sendiri aja pengen kerja, apalagi 

lihat kondisi keluarga yang bener-bener ngedorong saya. 

 

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi / fisiologis keluarga sebelum Anda bekerja? Apakah terjadi 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? atau biasa saja? 

Ya gitu kalo dulu mau beli ini itu susah, makanya saya beres SMP 

langsung cari kerja gak SMA dulu. Saya sampai kerja di pabrik renda, 

kahatex juga pernah. Saya sekarang lagi ngejar paket C juga setahun 

lagi, biar mau cari kerja yang lain yang gajinya gede biar rada 

gampang.  

 

5. Apa dengan bekerjanya Anda sebagai pegawai pabrik dapat membantu 

keluarga dalam memenuhi seluruh kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan) keluarga? 

Ngebantu banget, kan sebelumnya mau makan aja rada susah, terus 

kan ngebantu juga buat bayar kontrakan rumah per bulan emang saya 

yang banyak bantu. 

 

6. Apakah salah satu alasan Anda bekerja dikarenakan untuk 

menunjukan atas kemampuan yang Anda miliki atau karena 

pendidikan yang telah ditempuh? 

Enggak sih, kan intinya kerja mau bantu keluarga, adik ada 3 pada 

sekolah semua. Ngandelin 1 kakak yang kerja juga gak cukup. 

Pendidikan kan boro-boro lulus SMP makanya ngejar paket C juga. 

 

7. Apakah Anda juga ikut berpartisipasi dalam mengurus urusan rumah 

tangga? Jika iya bagaimana Anda dapat membagi waktu antara 
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bekerja dan mengurus rumah tangga? Mengalami kendala atau 

kesulitan? Atau dibantu oleh pihak keluarga? 

Sama mamah tapi ikut bantu juga, kalo pulang kerja atau sebelum 

kerja bantu-bantu dulu 

 

8. Apakah Anda juga memberikan perhatian dalam mengurus anggota 

keluarga lainnya? Jika iya bagaimana bentuk perhatian Anda dalam 

melakukannya? Mengalami kendala atau kesulitan? Jika tidak, apa 

yang menjadi alasan Anda? Ada keluhan dari pihak keluarga?  

Sama saya juga, sama mamah juga, saling ngebantu aja lah kalo ada 

waktu ya bantu. Kasian juga kalo si mamah ngurus sendiri, jadi 

kadang saya ikut ngurus. Tapi kalo ngurus banyaknya emang mamah, 

nyiapin ini itu, kalo saya kadang ngebantu juga tapi saya banyak 

bantunya di ngebiayainnya, buat sekolah, baju gitu. 

 

9. Apakah Anda sering mengalami keluhan fisik akibat bekerja? Keluhan 

fisik seperti apa? 

Pasti ada tiap hari ya, sakit ini sakit pinggang emang resiko kerja di 

pabrik. 

 

10. Apakah keluhan fisik yang anda alami membuat Anda stress atau 

kesulitan mengontrol emosi? Jika iya, contohnya seperti apa dan 

bagaimana Anda mengatasinya? 

Emosi mah enggak, saya mah suka ditidurin aja, bawaannya pengen 

tidur aja marah mah enggak. Kalo emosi mah buat apa da emang 

bawaannya ngantuk males-malesan. Kalo marah sama keluarga, 

apalagi sama adik mah enggak da kerja juga buat mereka. 

 

11. Bagaimana kondisi yang dihadapkan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis saat Anda sebelum bekerja dan sesudah bekerja? 

Apakah ada perubahan Pasca Anda bekerja? 

Ada ya kayak tadi, sekarang mah alhamdulillah tercukupii, makan 

juga terjamin beda sama dulu, mau makan juga susah.  

 

12. Seberapa besar peran dan partisipasi Anda sebagai anggota keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan) 

keluarga? Bagaimana jika dibanding dengan anggota keluarga 

lainnya? 
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Iya besar, kan yang kerja saya sama kakak, tapi kalo buat menuhin 

kebutuhan banyaknya ngandelin saya. Gaji juga kan gedean saya 

gitu.  

 

13. Kebutuhan fisiologis keluarga apakah yang paling besar pengaruhnya 

untuk dipenuhi oleh Anda? 

Keperluan sekolah banyaknya sama saya, makan buat sehari-hari 

juga sama saya. 

 

14. Apakah seluruh pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga ditumpu 

pada penghasilan dari Anda? Bagaimana Anda mengalokasikan 

penghasilan Anda untuk memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan)? 

Iya paling besar sih, adik saya kakak saya juga kerja. Tapi dalam 

keluarga saya istilahnya kayak tulang punggung keluarga gitu. Apa-

apa emang ngandelin saya. 

 

15. Bagaimana jadinya ketika Anda berhenti bekerja, apakah memiliki 

pengaruh pada kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan fisiologis 

keluarga? 

Gini ya, gimana nanti-nantinya mah gak tau. Cuman emang pasti 

kesulitan kayak dulu lagi, apalagi adik saya butuh buat sekolah, 

makan ya emang dari saya, bayar rumah pake gaji saya. Kalopun 

harus berhenti kerja disini, mau cari kerja lagi gak sampai diem, 

soalnya jadi tulang punggung juga.  

 

 

 

Identitas respoden   

Nama    : Dede 

Usia    : 28 Tahun 

Status dalam keluarga  : ibu dan istri 

Jumlah Anggota Keluarga : 4 (suami dan 2 anak) 
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Lama Bekerja   : 16 tahun 

  

1. Apa faktor pendorong yang menyebabkan Anda bekerja sebagai 

pegawai pabrik di Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek?  

Kahoyong nyalira we ( kemauan sendiri aja), karena ekonomi sih paling 

ngedorongnya mah. 

 

2. Apakah yang menjadi ketertarikan bagi Anda untuk berkeinginan 

bekerja di Pabrik?  

Tertarik we ka indoneptune teh gak tau kenapa, tapi enggak karena ada 

temen atau apa emang maunya aja kesini. Dulu kan emang ada karina 

nu kararitu duka we hoyongna kadieu (gak tau kenapa emang maunya 

disini aja) 

 

3. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga atau anak ketika Anda 

memilih bekerja di Pabrik? Ada dukungan atau tantangan? Ada 

keluhan? 

Ngedukung tapi kerja mau karena sendiri, keluhan dari anak mah ada. 

Tapi alhamdulillah udah ngerti aja kan saya kerja disini sebelum nikah, 

sebelum punya anak. Dari SMP udah kerja disini. Suami saya juga kan 

dari sini, ketemu disini cinlok kata orang-orang juga haha 

 

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi / fisiologis keluarga sebelum Anda bekerja? Apakah terjadi 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? atau biasa saja? 

Kalo makan mah enggak susah kan tani, tapi kalo buat keperluan 

keluarga mah emang susah kan dulu mah belum ada yang kerja di 

keluarga teh.  

 

5. Apa dengan bekerjanya Anda sebagai pegawai pabrik dapat membantu 

keluarga dalam memenuhi seluruh kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan) keluarga? 

Iyalah pasti, sekarang mah mau apa-apa gampang gak kayak dulu 

serba susah apalagi di pedalaman mah, ngandelin tani aja gak cukup. 
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6. Apakah salah satu alasan Anda bekerja dikarenakan untuk menunjukan 

atas kemampuan yang Anda miliki atau karena pendidikan yang telah 

ditempuh? 

Iya pengen nunjukin kemampuan, tapi kalo nyeritain saya mah buat 

nunjukin pendidikan kayak nunjukin ijazah mah enggak da saya kerja 

disini belum punya ijazah, saya masih sekolah nungguin ijazah masih 

di sekolah, udah kerja dulu teh di kahatex ada ‘mang disana.jadi saya 

kerja aja. Ngelamar ke yakjin juga pernah terus disini diterima saya 

pilih aja indoneptune. Soalnya ada uang makan, sistemnya enak, 

banyak yang ngerasain juga, ‘mang yang kerja di kahatex juga bilang 

beda pisan kan disini mah ada yang nyampe puluh-puluh tahun da 

betah.  

 

7. Apakah Anda juga ikut berpartisipasi dalam mengurus urusan rumah 

tangga? Jika iya bagaimana Anda dapat membagi waktu antara bekerja 

dan mengurus rumah tangga? Mengalami kendala atau kesulitan? Atau 

dibantu oleh pihak keluarga? 

Iya dirumah sama saya ngurus cuci pirng, baju sama saya juga. 

Nyempet-nyempetin waktu kalo lowong kerjain tapi kadang suami ikut 

bantuin kalo gak seshift, kan suami saya juga kerja disini. Jadi saling 

bantu aja we. 

 

8. Apakah Anda juga memberikan perhatian dalam mengurus anggota 

keluarga lainnya? Jika iya bagaimana bentuk perhatian Anda dalam 

melakukannya? Mengalami kendala atau kesulitan? Jika tidak, apa yang 

menjadi alasan Anda? Ada keluhandari pihak keluarga? 

Sama mamah saya juga, pas mau berangkat kerja saya titipin ke mamah 

saya. Nanti pulang saya jemput. Kalo suami pulang kadang suami yang 

ngurus. Jadi bukan saya gak mau gak percaya nitipin anak sama orang, 

cuman kan segimana sibuknya juga tetep anak mah harus diasuh 

dibimbing sama orang tuanya, keluarganya masa sama orang lain gitu.  

9. Apakah Anda sering mengalami keluhan fisik akibat bekerja? Keluhan 

fisik seperti apa? 

Ai fisik mah ada, sesudah kerja dimana-mana juga habis kerja mah 

cape hehe.  Dipijet-pijet mah enggak, diusap sama balsem juga 

mendingan. Saya mah mamprangin aja (beranikan saja). 
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10. Apakah keluhan fisik yang anda alami membuat Anda stress atau 

kesulitan mengontrol emosi? Jika iya, contohnya seperti apa dan 

bagaimana Anda mengatasinya? 

Enggak, apalagi kalo emosi dilampiasinnya ke anak. Sama mah engga. 

Puguh saya pulang dari pabrik, liat anak malah semangat jadi bahagia, 

itumah kalo saya gak tau orang lain mah. Kalo keluhan dari anak sih 

gak ada, soalnya udah ngerti da udah lama. Malah anak saya yang 

kedua umur 4 tahun bilang, pengen  ikut pengen diajak ke pabrik, senah 

teh mamah ajak atuh abi kali-kali ka pabrik teh bade ameng (katanya, 

mamah ajak aku ke pabrik sekali-sekali mau main) jadina teh lucu kitu 

da anak saya yang pertama juga gak bilang gitu. Jadinya penyemangat 

lah istilahnya anak teh. 

 

11. Bagaimana kondisi yang dihadapkan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis saat Anda sebelum bekerja dan sesudah bekerja? 

Apakah ada perubahan Pasca Anda bekerja? 

Ada lah jelas beda banget jauh, kan ai sebelum kerja mah kesusahan 

gitu, mau apa-apa susah apalagi saya mah dari kampung banget. Pas 

ada pabrik kerja di pabrik, perubahan teh bener istilahnya dari 0 ke 

100 persen. Kan dulu walau di kampung tani juga, ai makan mah 

terjamin tapi kayak baju keperluan rumah mah susah ai gak kerja teh. 

 

12. Seberapa besar peran dan partisipasi Anda sebagai anggota keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan) 

keluarga? Bagaimana jika dibanding dengan anggota keluarga lainnya? 

Masih besar suami, kita mah ngebantu-bantu suami aja. Soalnya 

keperluan sehari-hari emang banyak dari suami dibanding saya mah.  

 

13. Kebutuhan fisiologis keluarga apakah yang paling besar pengaruhnya 

untuk dipenuhi oleh Anda? 

Kalo saya mah buat keperluan sekolah ai pas udah nikah udah punya 

anak mah, tapi pas belum nikah mah emang buat makan, beli baju yang 

bagus kayak orang kota sama keperluan rumah sama isi-isinya. Kalo 

sekarang mah ngelengkapin we apa yang kurang dari penghasilan 

suami. Tapi saya banyaknya mah di keperluan anak, buat sekolah 

nantinya.  

 

14. Apakah seluruh pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga ditumpu 

pada penghasilan dari Anda? Bagaimana Anda mengalokasikan 
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penghasilan Anda untuk memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan)? 

Ya enggak, kan bantu-bantu suami. Tapi ya penghasilan kita teh 

digabung terus disisihin kalo ada sisa tabungin. Kalo kebutuhan makan 

sehari-hari gitu mah emang tanggung jawab suami. Kalo gaji saya mah 

kalo ada sisa ditabungin buat keperluan anak sekolah nanti. 

15. Bagaimana jadinya ketika Anda berhenti bekerja, apakah memiliki 

pengaruh pada kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan fisiologis 

keluarga? 

Gak tau sih ya, cuman kalo dbayangin mah kebutuhan makan kayak gitu 

mah tercukupi walau saya gak kerja juga da suami saya kerja juga di 

pabrik. Ngan pasti ada nu kurang, dulu mah penghasilan teh double 

kitu ai nanti mah cuman gaji suami pasti ada beda pasti ada we yang 

kurang 
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Identitas responden 

Nama    : Maya Rosdiana 

Usia    : 30 tahun 

Status dalam keluarga  : ibu dan istri 

Jumlah Anggota Keluarga : 4 (suami dan 2 anak) 

Lama Bekerja   : 7 tahun 

  

 

1. Apa faktor pendorong yang menyebabkan Anda bekerja sebagai 

pegawai pabrik di Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek? 

Faktor ekonomi sih yang paling ngedorong mah. Kan semakin kesini 

apa-apa teh makin susah gitu jadi kerja we. 

 

2. Apakah yang menjadi ketertarikan bagi Anda untuk berkeinginan 

bekerja di Pabrik?  

Karena aturannya gak ketat-ketat, kerjanya juga gak berat 

pangpangna mah gak ada kebul. Kan disini mah pabrik jaring jadi 

santai duduk we gak kayak pabrik lain. 

 

3. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga atau anak ketika Anda 

memilih bekerja di Pabrik? Ada dukungan atau tantangan? Ada 

keluhan? 

Keluarga ngedukung suami juga, keluhan mah enggak, ya emang 

udah lama dari gadis kerja, jadi udah nikah juga biasa aja kalo saya 

mau kerja. 

 

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi / fisiologis keluarga sebelum Anda bekerja? Apakah terjadi 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? atau biasa saja? 
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Kondisi ekonomi sih cukup baik biasa aja kalo mau ngalamin 

kesulitan buat makan mah gak pernah. Semuanya biasa aja, cuman 

kerja teh mau ngebantu suami aja. 

 

5. Apa dengan bekerjanya Anda sebagai pegawai pabrik dapat membantu 

keluarga dalam memenuhi seluruh kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan) keluarga? 

Ngebantu, ya sangat ngebantu jadi gak ngandelin suami aja. Kita bisa 

ngelengkapin apa yang kurang.  

 

6. Apakah salah satu alasan Anda bekerja dikarenakan untuk 

menunjukan atas kemampuan yang Anda miliki atau karena 

pendidikan yang telah ditempuh?  

Enggak sih, karena emang ekonomi aja, da kemampuan mah da gak 

bisa apa-apa, sekolah juga gak tinggi cuman tamat smp.  

 

7. Apakah Anda juga ikut berpartisipasi dalam mengurus urusan rumah 

tangga? Jika iya bagaimana Anda dapat membagi waktu antara 

bekerja dan mengurus rumah tangga? Mengalami kendala atau 

kesulitan? Atau dibantu oleh pihak keluarga? 

Sama saya juga, biasanya pulang kerja habis cape tanggung cape 

beresin rumah tangga sendiri. Dibantu sama suami kan udah biasa. 

 

8. Apakah Anda juga memberikan perhatian dalam mengurus anggota 

keluarga lainnya? Jika iya bagaimana bentuk perhatian Anda dalam 

melakukannya? Mengalami kendala atau kesulitan? Jika tidak, apa 

yang menjadi alasan Anda? Ada keluhandari pihak keluarga? 

Kalo anak mah sama saudara, kan sama-sama kerja, keluhan dari 

anak mah enggak kan udah tahu kerja cari uang buat dia-dia juga. 

Udah biasa kerja juga dari tahun 2000.  

   

9. Apakah Anda sering mengalami keluhan fisik akibat bekerja? Keluhan 

fisik seperti apa? 

Habis kerja ya cape pegel udah biasa, resiko kerja sih itu mah.  

 

10. Apakah keluhan fisik yang anda alami membuat Anda stress atau 

kesulitan mengontrol emosi? Jika iya, contohnya seperti apa dan 

bagaimana Anda mengatasinya? 

Ya pasti kadang emosi, tapi suka istigfar da kerja buat mereka juga.  
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11. Bagaimana kondisi yang dihadapkan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis saat Anda sebelum bekerja dan sesudah bekerja? 

Apakah ada perubahan Pasca Anda bekerja? 

Perubahannya alhamduliilah sekarang mau apa-apa gampang, mau 

baju bagus gampang keperluan rumah tangga juga terjamin. 

12. Seberapa besar peran dan partisipasi Anda sebagai anggota keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan) 

keluarga? Bagaimana jika dibanding dengan anggota keluarga 

lainnya? 

Kalo dibandingin mah besar saya soalnya dari gaji juga besar saya, 

jadi ya buat menuhin kebutuhan sehari-hari emang dari saya. Ya 

walaupun istilahnya saya ngebantu suami.  

 

13. Kebutuhan fisiologis keluarga apakah yang paling besar pengaruhnya 

untuk dipenuhi oleh Anda? 

Kebutuhan makan kebutuhan baju juga dari saya saya mah 

gajihannya 2 minggu sekali, jadi kadang buat makan dari saya buat 

keperluan anak juga. Kalo suami saya kan gajihannya sebulan sekali 

jadi kalo dia belum gajihan ya keperluan makan kebutuhan sehari-

hari emang dari saya. Saling melengkapi we gitu.  

 

14. Apakah seluruh pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga ditumpu 

pada penghasilan dari Anda? Bagaimana Anda mengalokasikan 

penghasilan Anda untuk memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan)? 

Ya sama kayak tadi, buat menuhin kebutuhan ya saling melengkapi 

aja kalo saya bisa menuhin suami gak bisa ya sama saya, gaji dari 

saya.  

 

15. Bagaimana jadinya ketika Anda berhenti bekerja, apakah memiliki 

pengaruh pada kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan fisiologis 

keluarga? 

Kalo berhenti bekerja, aduh anak kan makin gede, keperluan buat 

makan juga kan tiap hari gak bisa diundur-undur gitu, apalagi 

penghasilan suami juga gak segede punya saya jadi bakal susah buat 

makan juga minimalnya mah kalo saya gak kerja, diem di rumah aja 

mah.  
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Identitas Responden  

Nama    : Fuji Lasari 

Usia    : 23 tahun 

Status dalam Keluarga  : Anak dan Cucu 

Jumlah Anggota Keluarga : 3 orang (Ayah, Nenek dan 2 

Anak) 

Lama Bekerja   : 2 tahun  

 

 

16. Apa faktor pendorong yang menyebabkan Anda bekerja sebagai 

pegawai pabrik di Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek? 

Awalnya karena pengen bantu keluarga, tapi juga karena di sekitaran 

rumah ceweknya kebanyakan kerja di pabrik dan banyak yang bilang 

enak dan ngejamin, jadi saya iseng ngelamar aja sekalian coba-coba 

daripada diem di rumah bukan karena orang rumah nyuruh atau apa 

gitu. 

17. Apakah yang menjadi ketertarikan bagi Anda untuk berkeinginan 

bekerja di Pabrik? Apakah  keinginan tersebut karena permasalahan 

ekonomi yang terjadi saat ini? 

Karena temen sih banyak yang kerja disini, katanya enak, nyantai dan 

gajinya lumayan ya saya jadi tertarik walaupun dulu emang sempet 

kuliah, cuman karena males-malesan dan gak mau ngerepotin orang 

tua ya saya cuti kuliah dan ngelamar ke pabrik. awalnya emang 

ditentang pihak keluarga suruh lanjutin kuliah aja tapi saya semakin 
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kesini ya semakin enak aja buat kerja cari duit sendiri bisa bantu 

orang 

18. Apa yang membuat suami atau pihak keluarga mengizinkan Anda 

untuk bekerja sebagai pegawai pabrik wanita? 

Kayak yang dibilang tadi pihak keluarga awalnya nentang dan nyuruh 

saya lanjutin kuliah tapi saya ngerasa nanti dulu aja lanjutin kalo 

udah bosen kerja. Tapi ya lama-kelamaan saya keukeuh aja gak 

pengen keluar ya lama-lama mereka ngedukung juga.  

19. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi / fisiologis keluarga sebelum Anda bekerja?  

Dulu sih biasa aja makan minum ya kejamin sama orang tua, cuman 

ya keperluan buat sehari-hari kadang suka malu harus minta terus ya 

saya kerja dan alhamdulillah sekarang keadaan ekonomi keluarga 

semakin baik. 

20. Apa dengan bekerjanya Anda sebagai pegawai pabrik dapat membantu 

keluarga dalam memenuhi seluruh kebutuhan fisiologis (sandang, 

pangan, papan) keluarga? 

Alhamdulillah jadi lebih gampang buat menuhin kebutuhan keluarga, 

makan urusan rumah tangga baju juga alhamdulillah kejangkau dan 

malah lebih 

21. Apakah salah satu alasan Anda bekerja dikarenakan untuk 

menunjukan atas kemampuan yang Anda miliki?  

Enggak sih saya emang gak punya kemampuan apa-apa cuman iseng, 

tapi ya saya seneng aja kalo kerja bisa ketemu temen-temen bisa 

nyaman, ya saya ngerasa lebih bebas buat ngelakuin apa-apa kalo 

punya penghasilan sendiri. Mau beli kosmetik juga gak kagok kalo 

mau uang sendiri.  

22. Apakah Anda juga ikut berpartisipasi dalam mengurus urusan rumah 

tangga? 

Nah ini sih yang sering saya keluhin kadang bikin saya emosi gitu 

kadang sampe marah kalo ngeliat rumah berantakan tapi masa mesti 

saya yang harus beresin. Suka gak ngerti juga buat bagi waktunya 

kalo pulang kerja cape kalo sebelum kerja suka bawaannya males 

juga. 

23. Apakah Anda juga memberikan perhatian dalam mengurus anggota 

keluarga lainnya? 

Iyasih, kan ada nenek juga yang suka pikun suka butuh perhatian yang 

lebih. Jadi kadang wanti-wanti ke adik suruh jagain nenek aja gitu 

biar saya yang cari uang. 
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24. Apakah Anda sering mengalami keluhan fisik akibat bekerja? 

Keluhan fisik seperti apa? 

sering sih namanya juga kerja ya pasti cape seringnya saya pegel 

bahu sama pinggang tapi kalo ditidurin jadi enakan sih. Kan intinya 

emang butuh istirahat.  

25. Apakah keluhan fisik yang anda alami membuat Anda stress atau 

kesulitan mengontrol emosi? 

Kadang sih iya apalagi kalo ade gitu, saya cape kerja dia malah 

nyantai kadang kesel ke sayanya mesti sama saya lagi kalo saya lagi 

cape habis kerja. Jadi imbasnya kadang saya suka uring-uringan gitu.  

26. Bagaimana kondisi yang dihadapkan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis saat Anda sebelum bekerja dan sesudah bekerja? 

Apakah ada perubahan Pasca Anda bekerja? 

Perbedaannya ya yang dulu belum kerja sama yang sekarang udah 

kerja, ya enak sekarang walau saya udah nikah masih kerja ya 

kebutuhan juga alhamdulillah aman. Ya walaupun capek kerja buat 

makan dan kayak gitu tapi kan demi keluarga lah. Di keluarga juga 

saya walau capek kerja buat bisa makan tapi ada yang dukung ngasih 

kasih sayang saya seneng sih. Ya intinya lebih terjaminlah hidupnya, 

makannya semuanya gitu. Alhamdulillah.  

 

27. Seberapa besar peran dan partisipasi Anda sebagai anggota keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan) 

keluarga? Bagaimana jika dibanding dengan anggota keluarga 

lainnya? 

Saya bisa dibilang penting juga sih, ya walaupun suami saya gak 

nyuruh saya buat kerja. Tapi ya kalo saya gak kerja makan atau 

kebutuhan lain bakal susah. Jadi saya cukup penting buat kehidupan 

keluarga apalagi buat kebutuhan anak. Kalo dibanding sama suami 

saya, mungkin rata gak ada yang condong walaupun kerja serabutan.  

28. Kebutuhan fisiologis keluarga apakah yang paling besar pengaruhnya 

untuk dipenuhi oleh Anda? 

Kalo makan dan masalah dapur mah jadi tanggung jawabnya suami, 

kalo saya keperluan anak sih apalagi soal bajunya. Ini juga pas mau 

ada acara sekolah, harus beli baju baru, saya yang beliin suami gak 

terlalu ikut campur. Jadi saya banyak menuhin sih kayak kebutuhan 

bajunya biar bagus atau layak lah gitu. Kalo keperluan rumah biar 

layaklah jadi tanggung jawab bareng sih.  
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29. Apakah seluruh pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga ditumpu 

pada penghasilan dari Anda?  

Ya gak semua juga, ya walau emang penghasilan saya nantinya 

ditabung buat banyak keperluan. Tapi kan suami saya juga kerja jadi 

buat menuhin semuanya mah jadi tanggung jawab bareng-bareng. 

Bagaimana Anda mengalokasikan penghasilan Anda untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, papan)? 

Sebagian buat makan, beli baju seringnya sama kebutuhan lainnya 

lah. Kalo ada lebih ditabung buat anak sekolah. Kan suami kerja suka 

gak tentu ya jadi ditabung aja takut ada kebutuhan ngedadak atau apa 

gitu pas suami saya gak kerja, masih ada sisa gaji saya. 

 

30. Bagaimana jadinya ketika Anda berhenti bekerja, apakah memiliki 

pengaruh pada kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan fisiologis 

keluarga? 

Gak tau juga, soalnya saya belum pernah berhenti kerja lagi gitu pas 

udah nikah, jadi gak tau bakal gimana kalo saya berhenti kerja. Tapi 

kayaknya bakal rada susah buat menuhin kebutuhan. Tapi kalo 

misalkan saya berhenti kerja juga pas suami saya kalo udah kerjanya 

enak tetep gitu biar gak kekurangan nantinya. 
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Identitas Responden  

Nama    : Devi Ros 

Usia     : 22 tahun 

Status dalam Keluarga  : Anak dan kakak 

Jumlah Anggota Keluarga  : 4 orang (Ayah, ibu dan 2 

Anak) 

Lama Bekerja   :4 tahun  

 

 

1. Apa faktor pendorong yang menyebabkan Anda bekerja sebagai 

pegawai pabrik di Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek? 

Ekonomi sih mau bantu orang tua juga biar rada gak terbebani 

gitu. 

2. Apakah yang menjadi ketertarikan bagi Anda untuk berkeinginan 

bekerja di Pabrik? Apakah  keinginan tersebut karena 

permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini? 
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Pengen aja sih di pabrik, katanya karena gajinya yang lumayan 

ya saya tertarik gitu. 

3. Apa yang membuat suami atau pihak keluarga mengizinkan Anda 

untuk bekerja sebagai pegawai pabrik wanita? 

Kalo orang tua ya gimana saya, ya dukung-dukung aja asal saya 

kerjanya bener dan halal gitu. 

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi / fisiologis keluarga sebelum Anda bekerja?  

Biasa aja sih sebenernya cuman karena orang tua yang udah 

makin tua jadi saya makin nyadar aja kalo saya mesti kerja dan 

mulai belajar buat bisa bantu-bantu makan dan lain-lain 

5. Apa dengan bekerjanya Anda sebagai pegawai pabrik dapat 

membantu keluarga dalam memenuhi seluruh kebutuhan 

fisiologis (sandang, pangan, papan) keluarga? 

Pasti apalagi kerja gaji netap gini alhamdulillah kebutuhan 

sehari-hari gitu bisa lah tercukupi dan terjamin malah. 

6. Apakah salah satu alasan Anda bekerja dikarenakan untuk 

menunjukan atas kemampuan yang Anda miliki?  

Iya bekerja juga karena sayang ijazah, apalagi saya lulusan SMK 

pasti malu kalo engga kerja habis keluar gak kerja, soalnya 

banyak juga temen sekolah saya yang udah kerja 

7. Apakah Anda juga ikut berpartisipasi dalam mengurus urusan 

rumah tangga? 

Jarang sih kecuali kalo saya libur atau nyantei karena hampir 

ngurus urusan rumah tangga dilakuin sama mamah kadang saya 

sama ade bantu-bantu juga. 

8. Apakah Anda juga memberikan perhatian dalam mengurus 

anggota keluarga lainnya? 

Iya lah pasti keluarga kan kalo bagi saya nomer satu jadi saya 

peduli banget sama mereka makanya saya mau kerja banting 

tulang cape gini ya demi mereka. 

9. Apakah Anda sering mengalami keluhan fisik akibat bekerja? 

Keluhan fisik seperti apa? 

Sering itumah apalagi pas awal-awal kerja cape banget pegel 

leher, pinggang segala kerasa lah pas kerja mah, tapi ya lama-

lama dinikmati ya gak terlalu kerasa. 

10. Apakah keluhan fisik yang anda alami membuat Anda stress atau 

kesulitan mengontrol emosi? 
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Kadang malah jarang kayaknya, soalnya saya bawa enjoy aja 

gitu teh da namanya juga kerja ya gitu resikonya. 

11. Bagaimana kondisi yang dihadapkan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis saat Anda sebelum bekerja dan sesudah 

bekerja? Apakah ada perubahan Pasca Anda bekerja? 

Iya beda banget jadi tambah enak terjamin gitu kalo mau makan 

juga, keperluan ngedadak juga bisa ngandelin gaji. 

12. Seberapa besar peran dan partisipasi Anda sebagai anggota 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisiologis (sandang, pangan, 

papan) keluarga? Bagaimana jika dibanding dengan anggota 

keluarga lainnya? 

Bisa dibilang gitusih teh, cuman ya namanya saling bantu jadi 

walaupun kenyataannya saya emang yang paling dominan tapi ya 

saya mah gak pernah ngeremehin mereka, walau dari segi gaji 

buat apa-apa pake uang saya tapi saya mah seneng aja sih bisa 

gitu. 

13. Kebutuhan fisiologis keluarga apakah yang paling besar 

pengaruhnya untuk dipenuhi oleh Anda? 

Iya teh apalagi kalo bapak lagi gak ada kerja, kadang semua apa-

apa teh pake uang saya, malah pernah sebulan itu semua 

kebutuhan sama saya yang handle da mau gimana lagi tapi 

bersyukur aja sih saya mah gak pernah diambil pusing. 

14. Apakah seluruh pemenuhan kebutuhan fisiologis keluarga 

ditumpu pada penghasilan dari Anda?  

Ya tergantung bapak saya ada uang atau enggak kadang kalo ada 

uang si bapak saya cuman nambah-nambahin tapi kalo gak ada 

uang sama sekali pake uang saya.  

15. Bagaimana jadinya ketika Anda berhenti bekerja, apakah 

memiliki pengaruh pada kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan 

fisiologis keluarga? 

Bakal susah lagi kayaknya soalnya emang gaji saya yang suka 

diandelin kalo saya berhenti kerja ya pasti susah mau apa-apa, 

malah makan juga jadinya nanti susah.  
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