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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Globalisasi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

membuat suatu ruang lingkup menjadi lebih berkembang dan cenderung 

memiliki kemajuan dibanding sebelumnya. Globalisasi yang cenderung 

dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan tanpa adanya batasan ruang 

dan wilayah yang membatasinya. Pengaruh globalisasi juga dirasakan di 

Indonesia, baik itu dalam berbagai aspek. Salah satu aspek yang memiliki 

pengaruh yang cukup besar terjadi dalam aspek mata pencaharian yang 

berkembang semakin kompleks. Seperti halnya pengaruh globalisasi di 

Indonesia yang membuatnya banyak berkembang mata pencaharian 

dalam sektor industri. Sebagaimana perkembangan perekonomian dalam 

sektor industri juga terjadi di kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung, 

Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut membuatnya Rancaekek disebut 

sebagai kawasan berikat atau kawasan industri. Hal ini dapat dilihat 

dengan banyaknya berdiri pabrik-pabrik industri di kawasan Rancaekek, 

baik itu dalam bidang pengolahan tekstil, manufakturing dan sebagainya. 

Bahkan perekonomian dalam sektor industri di Rancaekek dianggap 

memiliki peranan penting bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya. 

Dengan keberadaan pabrik industri di Rancaekek ini memberikan 

kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dalam mengurangi 

pengangguran dan meningkatkan taraf perekonomian mereka. Hal 

tersebut membuat sektor industri menjadi salah satu tiang penyangga 

perekonomian utama di Rancaekek dan sekitarnya hingga saat ini.  

Perkembangan perekonomian sektor industri di Rancaekek ini 

semakin terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini 

terlihat dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang berkeinginan 

untuk bekerja dalam sektor industri tersebut. Dengan kata lain, 

keberadaan pabrik industri di kawasan Rancaekek ini memiliki peranan 

yang penting bagi masyarakat sekitar. Salah satunya keberadaan dari 

pabrik sektor industri manufaktur yang telah beroperasi sejak tahun 2014 

di kawasan ini, yakni Pabrik Indoneptune Net Manufacturing yang berada 

di jalan Raya Bandung – Garut Km. 25, Cangkuang, Kecamatan 

Rancaekek, Kabupaten Bandung. Pabrik tersebut merupakan pabrik yang 

bergerak di bidang pembuatan alat penangkap ikan dan sejenisnya. Pabrik 
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tersebut dikategorikan sebagai pabrik yang cenderung besar, karena 

mempekerjakan banyak tenaga kerja. Bahkan mayoritas tenaga kerja di 

pabrik tersebut datang dari kaum wanita yang berasal dari berbagai 

kalangan usia, status dalam keluarga dan latar belakang. Banyaknya kaum 

wanita yang terjun ke dalam sektor industri ini bukan merupakan sesuatu 

hal yang tabu dalam masyarakat, terlebih di Rancaekek ini. Bahkan untuk 

daerah sekitar kawasan berikat ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi 

ketika wanita memilih untuk bekerja di pabrik hingga menjadikan wanita 

sebagai dominasi tenaga kerja di pabrik. Sudah menjadi fenomena yang 

wajar ketika jam waktu pulang dan masuk di pabrik di Rancaekek, 

khususnya di Pabrik Indoneptune Net Manufacturing akan dipenuhi oleh 

bertumpah ruahnya tenaga kerja wanita di sepanjang pabrik.  

Dominasi buruh wanita di PT Indoneptune Manufacturing ini 

menjadikannya sebagai bentuk nyata dari ikut berpartisipasinya wanita 

dalam sektor industri. Hal tersebut terlihat secara nyata pada pabrik 

tersebut. Pabrik tersebut memang dikenal dengan banyak memiliki 

pekerja yang didominasi oleh kaum wanita. Kisaran usia dan status dalam 

keluarga pekerja tersebut pun beragam, terdapat golongan usia muda dan 

tua,  serta terdapat pekerja wanita yang belum dan sudah berkeluarga. 

Dengan memiliki latar belakang golongan usia dan status yang berbeda-

beda, pekerja pabrik wanita tersebut cenderung memiliki motif dan tujuan 

yang sama dalam bekerja, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan 

perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Terlebih pada pekerja yang telah berkeluarga, menjadikan bekerja di 

pabrik menjadi satu hal yang penting dalam meningkatkan perekonomian 

keluarganya. Hal ini dikarenakan juga dengan notabene mereka yang 

berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah disertai dengan 

minimnya pendidikan yang dimiliki, sehingga dengan menjadi buruh 

pabrik menjadi salah satu solusi mereka untuk dapat memberlangsungkan 

kehidupannya di antara kompleksnya permasalahan ekonomi yang 

melanda masyarakat. Hal tersebut menunjukan adanya kekuatan untuk 

wanita sebagai pencari nafkah dan ikut berpartisipasi dalam pendapatan 

keluarga. Fakta sosial lainnya juga terjadi oleh pekerja wanita di Desa 

Kruwil Kecamatan Kalawatan, Manado yang dikaji oleh Aswiyati (2016) 

yang ditemukan banyaknya wanita yang bekerja bahkan migrasi ke luar 

daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menambah pedapatan keluarga guna 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh karena itu wanita 

dianggap memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan 

perekonomian dalam keluarga. Bahkan wanita dijadikan sebagai tumpuan 

pencari nafkah dalam keluarga yang berperan vital. Hal tersebut 
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menggambarkan besarnya kekuatan bahkan kekuasaan wanita dalam 

mengemban perekonomian baik tingkat keluarga ataupun nasional.  

 Peran wanita yang bekerja dikarenakan juga mereka terdorong 

akan situasi perekonomian Indonesia yang kerap kurang stabil, tidak 

sedikit menimbulkan permasalahan-permasalahan perekonomian yang 

berimbas pada kurangnya kesejahteraan perekonomian ekonomi dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut kerap membuat 

suatu keluarga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga yang kian banyak. Permasalahan tersebut banyak dialami oleh 

keluarga yang cenderung memiliki perekonomian keluarga yang 

menengah ke bawah. Dalam hal ini menjadi pemicu kaum wanita untuk 

menjadi buruh pabrik dengan harapan pekerja pabrik wanita tersebut 

dapat ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan perekonomian 

yang melanda mereka. Hal tersebut sudah tidak asing lagi terjadi pada era 

ini, ketika kesejahteraan perekonomian keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab 

seorang kepala keluarga yang notabene disematkan pada kaum laki-laki, 

tetapi kaum wanita pun dapat ikut berpartisipasi dalam mengemban hal 

tersebut. Padahal akan banyak atau sedikitnya beban yang dihadapi oleh 

pekerja pabrik wanita, terlebih pekerja tersebut merupakan wanita yang 

telah berkeluarga dan memposisikannya sebagai ibu dan istri. Terlepas 

dari tanggung jawabnya sebagai pengurus rumah tangga, mereka juga 

harus mendapatkan beban di luar urusan rumah tangga, seperti halnya 

beban bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga dalam berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan 

perekonomian keluarga. Sehingga seorang pekerja pabrik wanita seolah 

menjadi pilar yang memiliki eksistensi dalam menunjang pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dalam suatu keluarga, terlebih keharusan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar (fisiologis) guna mempertahankan 

kehidupannya. Seperti halnya kebutuhan sandang, pangan dan papan 

yang merupakan kebutuhan primer sebagai kebutuhan yang penting bagi 

setiap orang. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan fisiologis yang harus 

terpenuhi sepanjang hidupnya menjadikannya pemicu utama seorang 

wanita dalam keluarga untuk bekerja di pabrik.  Hal tersebut menunjukan 

adanya pergeseran dengan tumpuan pencari nafkah dalam keluarga, 

sehingga wanita cenderung memiliki kekuatan tersendiri dalam 

perekenomomian keluarga. Yang mana fenomena tersebut sudah tidak 

asing lagi terjadi pada era ini, dalam hal ini terlihat secara nyata pada 

pekerja pabrik wanita di PT Indoneptune Net Manufacturing yang dikenal 

didominasi oleh pekerja pabrik wanita yang cenderung memiliki 



4 
 

 
 

pendidikan dan perekonomian yang rendah, namun memiliki eksistensi 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas 

masalah tersebut sebagai bahan penelitian bagi penulisan skripsi, dengan 

mengambil judul “Eksistensi Buruh Pabrik Wanita dalam Memenuhi 

Kebutuhan Fisiologis Keluarga (Studi Deskriptif di Pabrik 

Indoneptune Net Manufacturing Rancaekek” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor pendorong yang menyebabkan wanita menjadi tenaga 

kerja pabrik, khususnya di pabrik Indoneptune Net 

Manufacturing Rancaekek? 

2. Bagaimana peran buruh pabrik wanita dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis keluarga? 

3. Bagaimana eksistensi buruh pabrik wanita dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis keluarga?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor pendorong yang menyebabkan wanita 

menjadi tenaga kerja pabrik, khususnya di pabrik Indoneptune 

Net Manufacturing Rancaekek 

2. Untuk mengetahui peran buruh pabrik wanita dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis keluarga 

3. Untuk mengetahui eksistensi buruh pabrik wanita dalam 

memenuhi kebutuhan fisiologis keluarga 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

eksistensi buruh pabrik wanita dalam memenuhi kebutuhan 

fisiologis keluarga di pabrik Indoneptune Net Manufacturing 

Rancaekek. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam 

masyarakat bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sama 

dalam dunia pekerjaan atau ranah publik. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian lain agar bisa 

dilakukan penelitian yang sama bahkan lebih dapat menjawab 
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permasalahan-permasalahan terkait kesetaraan gender dalam hal 

karier di masa yang akan datang.  

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima 

bab. Bab 1 akan memaparkan mengenai latar belakang masalah beserta 

permasalahan terkait penelitian ini. Disini penulis akan memaparkan 

mengenai permasalahan eksistensi buruh pabrik wanita dalam memenuhi 

kebutuhan fisiologis keluarga di Pabrik Indoneptune Net Manufacturing 

Rancaekek. Bab 2 akan memaparkan mengenai landasan teoritis terkait 

dengan permasalahan yang diambil oleh penulis ini. Kemudian dalam bab 

3 penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Untuk di bab 4 penulis akan 

memaparkan hasil temuan yang terdapat di lapangan dan membahasnya. 

Dan di bab terakhir, penulis akan memaparkan kesimpulan mengenai 

penelitian yang dilakukan beserta saran yang diperuntukan bagi pihak-

pihak yang terkait dalam penelitian ini.  

 

 


