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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini tingkat persaingan bisnis semakin 

meningkat, serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk 

mengembangkan ekonominya sehingga infrastuktur lebih banyak tersedia, 

perusahaan yang dulu sedikit kini semakin banyak dan semakin berkembang. 

Dengan perkembangan sekarang ini diharapkan kesempatan kerja akan 

bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat 

menjadi semakin tinggi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarkat meningkat 

dalam jangka panjang (Sukirno, 2013).  

Sektor industri kecil dilihat dari perkembangannya memiliki peluang yang 

besar untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, dengan menggunakan 

teknologi yang sekarang semakin maju dan modern usaha yang dikelola akan 

sangat cepat. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi teknologi 

yang digunakan maka semakin besar kemampuannya untuk memperbesar 

tingkat produksi dan pembangunan ekonomi. 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. Upaya peningkatan produktivitas sektor 

industri kecil maka diperlukan usaha-usaha dalam proses mendukung 

perkembangannya, hal ini karena sektor industri kecil memiliki peranan yang 

sangat besar dalam perekonomian bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa 

kebutuhan manusia itu tidak terbatas, apabila sudah dipenuhi kebutuhan yang 
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satu maka timbul kebutuhan yang lain. Begitu pula dengan kebutuhan sandang, 

maka usaha konveksi semakin pesat perkembangannya dari waktu ke waktu. 

Hal ini dapat dilihat dari maraknya pertumbuhan industri kecil rumah tangga 

yang bergerak diberbagai bidang. Sebagai salah satu bentuk usaha 

perseorangan yang termasuk dalam jenis usaha industri. Konveksi merupakan 

salah satu pilihan usaha bagi masyarakat yang tidak memiliki modal besar yang 

nantinya diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan income 

keluarga. Usaha konveksi dapat bisa dilakukan setiap orang untuk membangun 

usaha dibidang tata busana. Para pekerja bisa melakukan apapun sesuai 

kemampuan dalam bekerja mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. 

Keberhasilan sektor industri dan perdagangan telah memberikan kontribusi 

yang besar dalam menciptakan struktur ekonomi nasional. Hal itu dibuktikan 

pada saat krisis, industri kecil lebih berprestasi baik jika dibandingkan dengan 

industri besar. Pertama melalui penciptaan lapangan kerja, karena lapangan 

kerja merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif dan 

berkelanjutan dan kedua, melalui pengembangan usaha mikro secara langsung 

dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga potensi usahanya dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan kemakmuran mereka. 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 menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang 

selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi atau industri. 

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.  

Di dalam diri seorang manusia terdapat perilaku atau behavior yang 

berasal dari diri seseorang tersebut yang nantinya akan mempengaruhi perilaku 
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bekerja. beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kerja seseorang seperti 

faktor genetik yang merupakan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir dan 

merupakan turunan atau bawaan dari kedua orang tuanya seperti kecerdasan, 

sifat pemarah atau penyabar dan sebagainya. Selain itu ada faktor yang lain 

yang dapat mempengaruhi perilaku kerja secara tidak langsung dan perlahan 

akan mengalami perubahan perilaku pada seseorang yaitu faktor pengalaman 

yang didapat oleh seseorang sejak kecil hingga dewasa sehingga membuat 

perilaku membentuk perilaku dalam kehidupan organisasionalnya. Pengalaman 

dapat membentuk sifat apatis, keras kepala, tidak toleran dan mudah putus asa 

(Siagian, 2006). 

Perilaku kerja yaitu kemampuan kerja dan perilaku-perilaku dimana hal 

tersebut sangat penting di setiap pekerjaan dan situasi kerja. 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). Dari definisi lain 

menyebutkan perilaku kerja yaitu kemampuan dari perilaku para pekerja 

dimana mereka menunjukan tindakan dalam menjalankan tugas-tugas yang ada 

pada tempat mereka bekerja. 

Perilaku kerja juga bisa dilihat lewat perbedaan gender, untuk menciptakan 

perilaku kerja yang baik harus memperhatikan komunikasi pria dan wanita, 

perasaan di tempat kerja menetapkan batasan dalam tiap perilaku kerja, serta 

mengingat berbagai perbedaan yang ada. Dengan mengerti perilaku kerja para 

karyawan, usaha akan mudah dalam mengatur serta memahami para 

karyawannya dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang konsisten dan 

positif, sehingga semua kegiatan dalam usaha berjalan dengan baik dan dapat 

membuat profit. 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. 
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Apabila interaksi antara individu dan lingkungannya (dalam hal ini budaya 

organisasi) bisa berjalan dengan baik, maka akan diperoleh dua hasil perilaku 

kerja yang sama-sama penting. Yang pertama adalah keinginan individu untuk 

tetap mempertahankan karyawan dalam usaha, dan yang kedua adalah adanya 

keinginan individu untuk berkarya dalam kerja yang akan memberikan 

sumbangannya bagi pencapaian tujuan usaha. Untuk dapat mewujudkan misi 

suatu usaha, maka 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. 

Peranan perempuan dalam akumulasi pendapatan keluarga menjadi 

penting. Hal tersebut di sebabkan karena pendapatan keluarga tidak hanya 

diperoleh dari satu sumber yaitu suami, perempuan juga dapat berpartisipasi 

untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pertumbuhan industri skala kecil 

dan menengah berkembang mewarnai perekonomian di daerah, seperti industri  

makanan, kerajinan, mebel, konveksi maupun tekstil, dan keberadaannya  

menjadi salah satu solusi dalam mengatasi angka pengangguran sekaligus  

menggerakan roda perekonomian daerah (Anonim, 2013) 

Hal tersebut juga ditemukan di Desa Jatisari, tepatnya di kawasan  

home industry kerajinan konveksi yang berada di perbatasan dua desa yaitu 

Desa Rejosari dan Desa Banaran. Desa Jatisari memiliki luas rata-rata 

ketinggian tanah adalah 123 meter di atas permukaan laut. Desa Jatisari 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.179 jiwa dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 2.079 dan jumlah perempuan sebanyak 2.100 jiwa. Konveksi 

merupakan sebuah bisnis usaha yang bergerak di bidang pembuatan pakaian 

yang dikelola oleh perorangan dengan jumlah pegawainya pun terbilang masih 

sedikit serta penggunaan mesin jahit juga terbatas. Home industry konveksi 

merupakan usaha konveksi berskala kecil dengan jumlah pegawai di bawah 50 

orang dan masih dapat dijalankan di rumah atau bangunan yang tidak terlalu 

besar. Dengan skala usaha yang kecil, maka jumlah produk yang dihasilkan 
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oleh usaha ini masih cukup terbatas. Kerajinan konveksi banyak dijumpai di 

Desa Jatisari salah satunya adalah konveksi Mustika Collection. 

Berdirinya Konveksi Mustika Collection berawal dari ikut orang lain yang 

membuat pakaian wanita kemudian diajarkan cara mendirikan membangun 

usaha konveksi. Setelah 3 tahun mulai memproduksi sendiri dan mulai 

membelikan peralatan seperti mesin jahit, mesin obras, mesin kancing, benang, 

jarum, bahan baku kain dan lain-lain. Lalu mulai merekrut karyawan dari 

sekitar tempat konveksi Mustika Collection yang berada. Seiring dengan waktu 

memproduksi baju daster mulai sepi dipasaran sehingga memutuskan untuk 

mencari pabrik besar dijadikan sebagai pengambilan kain yang belum jadi 

kemudian dikelola menjadi bahan jadi. Kemudian sudah jadi barulah 

disetorkan ke pabrik tersebut. Sekarang konveksi mustika collection 

mempunyai 30 karyawan diantaranya 10 karyawan yang membereskan baju 

daster yang sudah dijahit dilakukan di tempat usaha dan 20 karyawan penjahit 

yang dilakukan rumah masing-masing. Sebagian besar yang bekerja di 

konveksi Mustika Collection ialah perempuan. Sebagai home industry 

konveksi yang lumayan masif dapat dikatakan banyak menciptakan lapangan  

pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan home industry terutama para  

pekerja perempuan.  

Dari latar belakang diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan karakter, sikap dan tindakan yang ditujukan dengan 

peran dan perilaku pekerja kerajinan konveksi Mustika Collection di Desa 

Jatisari. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pekerja kerajinan konveksi Mustika Collection di 

Desa Jatisari ? 

2. Bagaimana perilaku pekerja kerajinan konveksi Mustika Collection di 

Desa Jatisari ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini antara lain : 

1. Mendeskripsikan peran pekerja kerajinan konveksi Mustika 

Collection di Desa Jatisari. 

2. Mendeskripsikan perilaku pekerja kerajinan konveksi Mustika 

Collection di Desa Jatisari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai 

kajian perilaku pekerja kerajinan konveksi yang berdasarkan pada  

peran. Dengan mengetahui peran dan perilaku pekerja kerajinan 

konveksi dapat produktivitas lebih optimal dan terarah. 

2. Manfaat Praktis 

Selain manfaat teoritik, penelitian mengenai perilaku kerja kerajian 

konveksi Mustika Collection memberikan manfaat diantaranya : 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam 

berperilaku kerja sebagai kerajinan konveksi serta menjadi 

pemahaman bagi peneliti sebagai bekal agar dapat menjadi pekerja 

yang bertanggung jawab.  

b. Bagi Pemilik Usaha 

Memperoleh informasi mengenai perilaku kerja 

pekerjaannya sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam 

meningkatkan produktivitas usaha. 

c. Bagi Pekerja 

Mengetahui bagaimana hasil kerja yang pekerja jalankan 

dalam berperilaku dan dapat memperbaiki cara bekerja menjadi 

lebih baik. 

 


