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PERAN DAN PERILAKU PEKERJA KERAJINAN KONVEKSI 

MUSTIKA COLLECTION DI DESA JATISARI 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja kerajinan konveksi 

Mustika Collection di Desa Jatisari dan mendeskripsikan perilaku pekerja 

kerajinan konveksi Mustika Collection di Desa Jatisari. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan subjek 

penelitian adalah pemilik usaha dan karyawan konveksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pekerjaan konveksi membutuhkan keahlian dan keterampilan 

dalam mengerjakan baju daster.  Perilaku pekerja konveksi memiliki sikap 

tanggungjawab, disiplin, konsisten dan saling kerjasama antar sesama. Peran 

karyawan konveksi Mustika Collection membantu usaha dalam menyelesaikan 

baju daster yang sudah dijahit dan siap dipacking merupakan keterampilan 

karyawan yang membuat proses kerja semakin cepat. Perilaku pekerja sejauh ini 

sangat baik dengan sikap yang dimiliki oleh karyawan yang mengarah ke arah 

positif terhadap hasil kerja.  

Kata kunci : konveksi mustika collection, peran dan perilaku pekerja.   

Abstract 

This study aims to describe the role of Mustika Collection craft workers in Jatisari 

Village and describe the behavior of Mustika Collection convection workers in 

Jatisari Village. The method used in this research is descriptive qualitative 

research. Data collection techniques in the form of observation, interviews and 

documentation with research subjects are business owners and employees of 

convection. The results showed that convection work requires expertise and skills 

in working on a negligee. The behavior of convection workers has an attitude of 

responsibility, discipline, consistency and mutual cooperation between each other. 

The role of Mustika Collection convection employees assisting businesses in 

completing a negligee that has been sewn and ready to be packed is an employee 

skill that makes the work process faster. The behavior of workers so far has been 

very good with the attitude of employees that leads to a positive direction towards 

work results. 

Keywords : mustika collection convection, worker roles and behavior. 

1. PENDAHULUAN 

Industri kecil merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan 

ekonomi lokal. Keberadaanya sangat diperlukan di daerah pedesaan, karena 

industri pedesaan pada umumnya dapat dicirikan oleh industri berskala kecil, 

industri ini termasuk sektor informal yang sifatnya mudah dimasuki oleh 

tenaga kerja pedesaan. Tenaga kerja di pedesaan pada umumnya tidak 

memerlukan pendidikan tinggi akan tetapi memerlukan suatu keterampilan, 

kecermatan, ketelitian dan ketekunan serta faktor penunjang lainnya. 
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Sebagai salah satu bentuk usaha perseorangan yang termasuk dalam jenis 

usaha industri konveksi. Konveksi merupakan salah satu pilihan usaha bagi 

masyarakat yang tidak memiliki modal besar yang nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan penghasilan masyarakat dan income keluarga. Keefektifan suatu 

usaha dapat dalam rangka mencapai tujuan, sangat berpengaruh pada kualitas 

produk yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini memberikan sikap kerja keras, 

perilaku serta peran para pekerja yang menekuni dalam kerajinan konveksi. 

Peran karyawan dalam menjalankan pekerjaannya di perusahaan 

merupakan faktor sangat penting untuk menjalankan tercapainya tujuan dari 

perusahaan. Karyawan sebagai penunjang tercapainya tujuan, akan tetapi 

karyawan juga memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang mempengaruhi 

sikap-sikapnya terhadap pekerjaannya. Peran yang dimiliki oleh karyawan 

berkaitan dengan perilaku yang mempengaruhi perubahan pekerja. 

Perilaku kerja merupakan dimana orang-orang dalam lingkungan kerja 

dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja dengan 

menekankan sikap yang diambil oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan 

mereka lakukan di lingungan tempat kerja mereka (Robbins, 2002). Perilaku 

pekerja menunjukkan pengaruh positif dan nyata terhadap usaha konveksi 

dengan ketekunan berusaha dan disiplin dalam bekerja. Artinya setiap 

peningkatan yang terjadi pada ketekunan berusaha dan disiplin bekerja dapat 

meningkatkan usaha kerja kerajinan konveksi. 

Usaha kecil konveksi Mustika Collection memiliki karyawan yang rata-

rata kelulusan SD dan SMP dengan tingkat pengalaman yang masih 

dikategorikan rendah. Selain itu, pengalaman kerja yang didapatkan dari 

pekerjaan sebelumnya. diperlukan kinerja yang optimal dari semua unsur yang 

ada di dalam kerjasama, terutama para karyawan yang harus memiliki perilaku 

kerja yang positif sehingga mampu menghasilkan kinerja yang dapat 

memberikan kontribusi bagi keberhasilan usaha konveksi.  

Desa Jatisari ini sebagian besar memiliki usaha home industry salah 

satunya adalah usaha konveksi mustika collection yang merupakan industri 

kecil yang berpusat pada pembuatan baju daster. Maka banyak perempuan atau 

ibu rumah tangga yang bekerja di konveksi.  Sebagai home industry konveksi 
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yang lumayan masif dapat dikatakan banyak menciptakan lapangan  

pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan home industry terutama para  

pekerja perempuan.  

Dari penjelasan diatas mendorong peneliti untuk melakukan sebuah 

penelitian yang berkaitan dengan karakter, sikap dan tindakan yang ditujukan 

dengan peran dan perilaku pekerja kerajinan konveksi Mustika Collection di 

Desa Jatisari. 

 

2. METODE 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Yang mana dalam penelitian ini mempelajari secara langsung 

kondisi peran dan perilaku pekerja kerajinan konveksi mustika collection. Data 

yang dianalisis secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana peran dan 

perilaku yang terjadi pada pekerja  karyawan konveksi Mustika Collection di 

Desa Jatisari.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : observasi 

secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 

ini sesuai dengan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 

(Harsono,M.S, 2019). Analisis data yang dilakukan secara terus-menerus. 

Adapun analisis data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu: (1) data reduction, (2) data display, (3) conclusion drawing/verification.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Peran pekerja kerajinan konveksi Mustika Collection Di Desa Jatisari 

Dalam bekerja di kerajinan konveksi Mustika Collection memiliki peran 

bagi pekerja konveksi Mustika Collection antara lain mengerjakan dan 

menyelesaikan baju daster yang sudah dijahit mulai dari proses 

pengobrasan, memberikan lubang kancing, memberikan kancing pada baju 

daster, membersihkan sisa benang yang sesudah diberi kancing, melipatkan 

baju daster dan pengemasan pada baju daster.  

Waktu bekerja di konveksi Mustika Collection  dimulai dari jam 07.30 

sampai jam 04.30 WIB selama 8 jam  dengan upah dalam sehari sebesar Rp 
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50.000 untuk karyawan yang bisa menggunakan mesin sedangkan karyawan 

belum bisa bagian mesin diberi upah Rp 45.000 dalam sehari. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian terdahulu bahwa Peran buruh perempuan 

berhubungan langsung dengan upah, waktu kerja, beban kerja, dan 

sebagainya (Afandi & Suharso, 2018). 

Beban kerja karyawan mengerjakan tugasnya sesuai dengan 

ketrampilan yang dimilikinya. Pekerja konveksi Mustika Collection yang 

memiliki ketrampilan dalam mengobras, membuat lubang kancing dan 

memasang kancing akan ditugaskan pada bagian mesin obras, mesin lubang 

kancing dan mesin pemasang kancing. Sedangkan karyawan yang belum 

bisa menggunakan mesin, ditugaskan pada bagian membersihkan benang 

yang sudah diberi kancing, lempit-lempit pada baju daster dan pada bagian 

pengemasan. 

Dengan ketrampilan mampu membuat kemampuan untuk melakukan 

sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Hal ini terjadi karena kebiasaan 

seseorang dalam bergerak melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan 

barang yang dikerjakan. Dalam hal ini, pekerjaan konveksi Mustika 

Collection mampu untuk mengoperasikan pekerjaan misalnya menjalankan 

mesin obras secara mudah dan sangat mahir.  

3.2 Perilaku pekerja kerajinan konveksi Mustika Collection Di Desa 

Jatisari 

Motivasi adalah kemauan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam 

bekerja untuk mencapai tujuan tertentu atau alasan seseorang yang 

mendorong untuk bekerja. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa motivasi 

pekerja sebagai karyawan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan punya 

penghasilan sendiri. 

Motivasi mereka untuk bekerja di konveksi Mustika Collection ialah 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setiap keluarga memiliki kekurangan 

dalam menenuhi kebutuhan bahkan untuk makan sehari-hari masih kurang 

mengandalkan suami belum tentu mencukupi kebutuhan sehari-hari 

Sehingga mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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Selain itu, punya penghasilan sendiri menjadi sumber seseorang 

pekerja untuk giat dalam bekerja. Ibu rumah tangga yang dulunya 

menganggur di rumah dan tidak punya penghasilan terkadang merasa jenuh 

dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Melihat orang sekitar 

lingkungan pada bekerja dan punya penghasilan sendiri menjadi alasan 

meraka untuk bekerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu 

bahwa alasan ibu rumah tangga bekerja adalah adanya dorongan ekonomi, 

motivasi kerja para ibu rumah tangga diprioritaskan kepada penghasilan 

(Suratman, 2017). 

Selama bekerja karyawan memiliki hubungan sosial terhadap antar 

para pekerja lainnya. Hal ini ditunjukan dengan jarangnya terjadi 

perselisihan dan saling tolong menolong dalam kerja. Dalam bekerja, para 

pekerja tidak sengaja melakukan kesalahan terhadap pekerjaan. Pekerja lain 

untuk mengingatkan kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan lagi. 

Memberikan arahan yang benar jika memakai mesin belum benar maka 

memberikan arahkan kepada pekerja dengan mengajarkan sesuai cara kerja 

yang benar. Tidak hanya dengan memberian arahan juga Kerjasama antar 

sesama teman kerja untuk saling membantu agar pekerjaan cepat selasai. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu bahwa hubungan pekerja 

dengan pekerja lain terjalin harmonis yang ditujukan memberikan 

penjelasan terkait pekerjaan dan saling kerjasama terhadap pekerjaannya 

(Thernando, 2017). 

Kualitas pekerjaan berkaitan dengan hasil kerja yang ditunjukkan oleh 

seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kualitas kerja karyawan 

terlihat pada saat mereka bekerja. Kualitas kerja karyawan ini berkaitan erat 

dengan sifat dan sikap karyawan saat bekerja. Sifat dan sikap karyawan 

konveksi Mustika Collection yang dimiliki antara lain tanggungjawab, 

disiplin dan konsisten. Dengan hasil kerja yang ditunjukkan oleh para 

karyawan selama bekerja konveksi Mustika Collection maka kualitas 

kerjanya dinilai sangat baik dilihat dari mereka bekerja dengan rajin dan 

bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap pekerjaannya. 
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Selama bekerja pekerja perempuan memiliki aktivitas yang dilakukan 

sehari-hari. kebiasaan kerja karyawan konveksi Mustika Collection adalah 

membersihkan tempat kerja yang mereka lakukan sebelum dan sesudah 

kerja, melaksanakan tugas sesuai dengan ketrampilan dan bercanda dengan 

teman kerjanya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa 

karyawan memiliki kebiasaan yang hampir sama, terkait pelaksanaan 

tugasnya, yaitu merapikan dan membersihkan tempat kerja, mengisi waktu 

luang dengan bercanda dengan sesama rekan kerja, dan melaksanakan 

pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keahliannya (Maulana, 

2013). 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran karyawan konveksi Mustika 

Collection membantu usaha dalam mengerjakan dan menyelesaikan baju daster 

yang sudah dijahit dan siap dipacking. Dalam pekerjaan konveksi Mustika 

Collection membutuhkan ketrampilan dalam mengoperasikan pekerjaan yang 

membuat kemampuan untuk melakukan sesuatu semakin cepat. Perilaku 

pekerja kerajinan konveksi Mustika Collection sejauh ini sangat baik terhadap 

pekerjaannya. Dimana karyawan memiliki sikap yang bertanggungjawab, 

disiplin, konsisten dan saling kerjasama antar sesama yang membawa dampak 

positif terhadap hasil kerja.  

Saran dari hasil penelitian ini adalah selalu meningkatkan ketrampilan 

yang akan memudahkan dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dan lebih memperhatikan terhadap karyawan dalam menjalankan 

pekerjaannya, menerapkan  kerjasama  yang  lebih  kokoh  dan  erat  antar  

pekerja  dan  pemilik  usaha, menyatukan  ide-ide  kreatif  dan  inovatif  untuk 

memperluas  jangkauan  produksi  dan menghadapi persaingan dari usaha 

konveksi lainnya dan selalu mempertahankan keharmonisan hubungan antar 

pekerja dengan pekerja lain atau pemilik usaha dengan pekerja. 
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