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KAJIAN PEKERJA INDUSTRI KARAK SEBELUM DAN MASA  PANDEMI COVID-19  

DI  KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 

  

 
Abstrak 

 

Industri Karak merupakan industri rumah tangga yang banyak dijumpai di Kecamatan Mojolaban, 

khususnya di Desa Gadingan. Industri rumah tangga ini cukup menguntungkan bagi masyakat sekitar 

karena lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal dan tidak membutuhkan keahlian khusus 

dalam pengerjaannya, sehingga membuat beberapa masyarakat yang tidak semuannya dapat terserap 

ke dalam dunia kerja yang membutuhkan keahlian khusus menjadi memiliki kesempatan kerja. Tujuan 

penelitian ini yaitu: 1) Menganalisa karakteristik sosial dan ekonomi pekerja seelum dan masa 

pandemi covid 19 di Industri Karak yang terdapat di Kecamatan Mojolaban; 2) Mengetahui faktor-

faktor yang mendorong para pekerja untuk bekerja pada Industri Karak yang terdapat di Kecamatan 

Mojolaban sebelum dan masa pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

kuesioner sebagai alat mengumpulkan data. Populasi pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban 

yang berjumlah 109 orang. Sampel yang diambil berjumlah 55 orang dengan teknik simple random 

sampling atau acak. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan 

analisis dengan pendekatan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sosial dan 

ekonomi pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban sebelum dan masa pandemi mengalami 

perubahan, terutama dalam hal waktu jam kerja dan waktu penerimaan upah. Dalam hal waktu jam 

kerja, ada 12 pekerja yang sebelum pandemi waktu kerjanya  antara 8-9 jam, kemudian masa pandemi 

dikurangi menjadi jam 6 – 7 jam.  Demikian pula pekerja yang semula jam kerjanya 6 – 7 jam, 

sebagian pekerja dikurangi menjadi jam kerja antara 4 – 5 jam. Perihal waktu penerimaan upah, 

sebelum pandemi 70,9% diberikan setiap hari, namun masa pandemi pemberian upah sebagian pekerja 

diganti menjadi seminggu sekali. Faktor pendorong pekerja untuk tetap bekerja di industri karak yaitu 

karena tempat kerja tidak jauh dengan tempat tinggal, mayoritas hanya kisaran antara 500 meter 

sampai dengan 1 km. Faktor lainnya yaitu jam kerja bebas/waktu tidak terikat, dan tidak ada ikatan 

kontrak.  

 

Kata Kunci: kondisi sosial dan ekonomi, pekerja industri karak, covid-19. 

 
 

           Abstract 
 

Karak Industry is a home industry that is often found in Mojolaban District, especially in Gadingan 

Village. This home industry is quite profitable for the surrounding community because the location is 

not too far from where they live and does not require special skills in the process, thus making some 

people who not all of them can be absorbed into the world of work that requires special skills to have 

job opportunities. This study aims to, 1) Analyze the social and economic characteristics of workers 

before and during the COVID-19 pandemic in the Karak Industry in Mojolaban District; 2) Knowing 

the factors that encourage workers to work in the Karak Industry in Mojolaban District before and 

during the covid 19 pandemic. This study uses a survey method with a questionnaire as a data 

collection tool. The population of karak industrial workers in Mojolaban District is 109 people. The 

sample taken amounted to 55 people with simple random sampling technique or random. The data 

analysis method used is descriptive quantitative analysis and analysis with a spatial approach. The 

results showed that the social and economic characteristics of karak industrial workers in Mojolaban 

District before and during the pandemic experienced changes, especially in terms of working hours 

and time of receiving wages. In terms of working hours, there were 12 workers who before the 

pandemic worked between 8-9 hours, then the pandemic period was reduced to 6-7 hours. Likewise, 



2  

workers who originally worked 6-7 hours, some workers were reduced to working hours between 4-5 

hours. Regarding the time of receiving wages, before the pandemic 70.9% was given every day, but 

during the pandemic the wages of some workers were changed to once a week. The factor that 

encourages workers to continue working in the karak industry is that the workplace is not far from 

their place of residence, the majority of which are only in the range of 500 meters to 1 km. Other 

factors are free working hours/free time, and no contractual ties. 

Keywords: social and economic conditions, karak industrial workers, covid-19. 

1. PENDAHULUAN 

Pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia saat ini juga berdampak terhadap industri karak yang ada 

di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dampak tersebut diantaranya adalah terjadinya 

penurunan kegiatan produksi, distribusi produk yang terhambat serta menurunnya penjualan. 

Kecamatan Mojolaban merupakan daerah produksi kerupuk terbesar dengan 25 unit industri dan 

mampu menyerap 109 orang tenaga kerja. Karak (kerupuk nasi) yang berasal dari beras merupakan 

salah satu produk yang dihasilkan industri kecil kerupuk. Biasanya karak disantap sebagai makanan 

ringan (camilan) atau sebagai makanan pendamping di saat makan. Tidak hanya digemari oleh 

masyarakat kalangan menengah ke bawah, tetapi karak juga digemari oleh masyarakat kalangan 

menengah ke atas. Karak memiliki harga yang murah dan terjangkau merupakan salah satu 

pertimbangan bagi para konsumen untuk membeli produk ini. Kegiatan pengolahan beras menjadi 

karak adalah peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh pendapatan. 

Industi karak di Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi dua, yaitu industri karak skala rumah tangga 

dengan pekerja 1-4 orang dan industri karak skala kecil dengan pekerja 5-19 orang (BPS, 2020). 

Melihat permintaan karak di pasaran yang tinggi membuat masyarakat tertarik untuk membuka 

usaha industri karak. Selain itu terkait dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh 

banyak masyarakat Kecamatan Mojolaban yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga 

kurang mampu bersaing untuk bekerja di luar kecamatan Mojolaban. Industri karak merupakan 

pilihan selain bidang pertanian sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk bekerja sebagai 

buruh industri karak guna memperoleh maupun meningkatkan pendapatan keluarga serta 

meningkatkan taraf hidup di daerah penelitian. Jarak lokasi industri karak yang tidak jauh dengan 

tempat tinggal dan tidak terdapat ikatan kontrak juga merupakan faktor yang dapat dipertimbangkan 

untuk bekerja pada industri karak. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian 

mengenai karakteristik demografi, sosial dan ekonomi tenaga kerja pada industri karak di daerah 

penelitian antara lain umur, jenis kelamin, status kawin, jumlah tanggungan keluarga, tingkat 

pendidikan, pekerjaan utama, jam kerja dan pendapatan keluarga. Karakteristik tenaga kerja industri 

karak di Kecamatan Mojolaban di tinjau dari segi umur, jenis kelamin, status kawin, jumlah 

tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan utama, jam kerja dan pendapatan keluarga 
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sehingga peneliti bisa mengetahui dan menganalisa karakteristik demografi tenaga kerja pada industri 

karak. Selain itu faktor yang mendorong bekerja di Industri Karak yaitu jam kerja tidak mengikat, 

tidak ada ikatan kontrak serta dekat tempat tinggal. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Singarimbun (2012) survei dibatasi pada 

penelitian dengan data yang dikumpulkan dari seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

tenaga kerja atau pekerja yang berada pada Industri Karak di Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo yang berjumlah sebanyak 109 orang. Menurut Arikunto (2006: 120) apabila subyeknya 

kurang dari 100 maka yang diambil adalah semuanya, namum apabila subyeknya lebih dari 100 maka 

sampel dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Mengingat populasi dalam 

penelitian ini lebih dari 100 (109) maka sampel yang diambil untuk dijadikan responden sebesar 50% 

dari jumlah populasi yaitu 54,5 atau 55 responden.  Dari jumlah 55 responden tersebut peneliti ambil 

dengan metode simple random sampling,  yaitu pengambilan sampel secara acak, jadi tiap-tiap pekerja 

Karak di Kecamatan Mojolaban bisa dijadikan sampel sampai terpenuhi kuota 55 responden. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen, dan dilakukan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik demografi, sosial dan ekonomi tenaga kerja 

pada industri karak di daerah penelitian antara lain usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah 

tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan utama, jam kerja dan pendapatan keluarga.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Pekerja Industri Karak di Kecamatan Mojolaban 

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase 

Laki-Laki 17 30,9% 

Perempuan 38 69,1% 

Jumlah 55 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021 

Berdasarkan hasil survei pada pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban yang merupakan 

responden dalam penelitian ini diketahui bahwa kebanyakan pekerja berjenis kelamin perempuan, 

yang terdapat di 4 Desa yaitu Desa Gadingan, Desa Dukuh, Desa Kragilan, dan Desa Demakan. 

Kebanyakan pekerja berjenis kelamin perempuan dikarenakan pekerjaan di industri karak merupakan 

pekerjaan yang tidak begitu berat sehingga tidak begitu membutuhkan tenaga yang kuat, seperti 

pekerjaan mengiris-iris, menjemur, menggoreng. 
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Tabel 2 Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Frekuensi  Persentase 

SD 22 40% 

SMP 21 38,2% 

SMA 10 18,2% 

Diploma 2 3,6% 

Jumlah 55 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021. 

 Tingkat pendidikan pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban menunjukkan ada 22 

pekerja dengan persentase 40% adalah tamatan Sekolah Dasar. Tamatan SMP berjumlah 21 pekerja 

dengan presentase sebesar 38,2%. Selain itu ada 10 pekerja dengan tamatan SMA atau sebesar 18,2% 

dan 2 pekerja  tamatan Diploma dengan persentase 3,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja 

industri karak di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo kebanyakan berpendidikan dasar (SD & 

SMP). Hal ini menandakan bahwa pendidikan bagi seorang pekerja industri karak adalah tidak begitu 

penting karena tanpa pendidikan yang tinggi seorang pekerja bisa melakukan pekerjaan dengan baik.  

Tabel 3.Agama Responden 

Agama Frekuensi  Persentase 

Islam  55 100% 

Kristen   

Katholik   

Hindu   

Budha   

Jumlah 55 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021. 

 Berdasarkan tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa pekerja industri karak di Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang menjadi responden dalam penelitian ini semua menganut 

agama Islam. Namun demikian, pihak pemilik industri karak juga tidak menentukan pada pekerjanya 

terkait dengan keyakinan atau agama yang sama, karena agama atau keyakinan seseorang tidak 

berpengaruh pada kualitas pekerjaannya. 

Tabel 4. Usia Responden 

Usia  Frekuensi  Persentase 

21 -  30 th 3 5,5%  

31 – 40 th 8 14,5% 

41 – 50 th 32 58,2% 

51 -  60 th 12 21,8% 

Jumlah 55 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021. 

 Karakteristik 55 responden berdasarkan usia menunjukkan ada 3 pekerja (5,5%) berusia antara 

21 - 30 tahun. Ada 8 (14,5%) pekerja berusia antara 31 – 40 tahun. Berikutnya ada 32 pekerja (58,2%) 

berusia antara 41 – 50 tahun, dan  pekerja yang berusia antara 51 - 60 tahun berjumlah 12 orang 
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(21,8%). Hal ini menunjukkan bahwa pekerja karak di Kecamatan Mojolaban mayoritas berusia antara 

41 - 50 tahun. Dengan demikian menandakan bahwa dalam melakukan pekerjaan di industri karak 

tidak terpancang dengan usia muda. 

Tabel 5. Status Perkawinan Responden 

Status Perkawinan Frekuensi  Persentase 

Belum nikah 6 10,9% 

Nikah 45 81,8% 

Janda/ Duda 4 7,3% 

Jumlah 55 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Karakteristik 55 responden  berdasarkan status perkawinan menunjukkan 6 pekerja atau 10,9% 

belum menikah. Responden yang nikah berjumlah 45 orang atau 81,8%. Sementara responden yang 

berstatus janda atau duda berjumlah 4 orang atau 7,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebanyakan pekerja karak di Kecamatan Mojolaban berstatus nikah. Hal ini menandakan bahwa 

industri karak di Kecamatan Mojolaban ini sangat membantu dalam mengurangi pengangguran. 

Tabel 6. Jumlah Anggota Keluarga Responden 

Jumlah Anggota Keluarga Frekuensi  Persentase 

1 – 2 orang 10 18,2% 

3 – 4 orang 32 58,2% 

5 – 6 orang   13  23,6% 

Jumlah 55 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021. 

 Hasil survei menunjukkan, responden dengan jumlah anggota keluarga 1 – 2 orang sebanyak 

10 pekerja atau 18,2%. Responden dengan jumlah anggota keluarga 3 – 4 orang sebanyak 32 pekerja 

atau 58,2%, dan responden dengan jumlah anggota keluarga antara 5 – 6 orang sebanyak 13 pekerja 

atau 23,6%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja karak di Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo kebanyakan memiliki jumlah anggota keluarga antara 3 – 4 orang. Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan bekerja di industri karak dapat membantu perekonomian keluarga. 

Tabel 7. Daerah Asal Responden 

Daerah Asal Frekuensi  Persentase 

Satu desa dengan tempat kerja 36 65,5% 

Luar desa dengan tempat kerja 17 30,9% 

Luar kecamatan dengan tempat kerja 2 3,6% 

Luar kabupaten dengan tempat kerja   

Jumlah 55 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Hasil survei menunjukan, asal daerah pekerja kebanyakan dari satu desa yaitu 36 pekerja atau 

65,5%. Berikutnya adalah pekerja yang berasal dari daerah luar desa yaitu berjumlah 17 pekerja atau 

30,9%. Sementara asal pekerja yang berasal dari luar kecamatan hanya berjumlah 2 pekerja atau 3,6%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  banyaknya industri karak di Kecamatan Mojolaban 



6  

menyebabkan masyarakat dari luar kecamatan juga bekerja pada industri ini, tetapi para pekerja masih 

didominasi oleh pekerja yang berasal dari desa maupun luar desa namun masih dalam kecamatan yang 

sama dengan presentase 96,4%.  

Tabel 8. Masa Kerja Responden 

Lama Bekerja Frekuensi (Orang) Persentase 

Dibawah 1 th 2 3,6% 

1 – 2 th. 5 9,1% 

3 – 4 th. 19 34,5% 

Diatas 4 th. 29 52,7% 

Jumlah 55 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Hasil survei menunjukkan bahwa responden yang telah bekerja di industri karak dalam kurun 

waktu di bawah 1 tahun hanya 2 orang atau 3,6%. Responden yang telah bekerja selama 1 – 2 tahun 

berjumlah 5 orang atau 9,1%. Responden yang telah bekerja selama 3 – 4 tahun berjumlah 19 orang 

atau 34,5%, dan Responden yang telah bekerja selama kurun waktu di atas 4 tahun berjumlah  29 

orang atau  52,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden yang bekerja di industri 

karak Kecamatan Mojolaban kebanyakan selama kurun waktu di atas 4 tahun.  Hal ini menunjukkan 

bahwa para pekerja karak di Kecamatan Mojolaban sudah bertahun-tahun dikarenakan rendahnya 

tingkat pendidikan dan tingkat keahlian lain yang dimiliki pekerja sehingga para pekerja menekuni 

pekerjaan ini. 

Tabel 9. Jam Kerja Per Hari  Responden 

Jam Kerja per Hari Frekuensi Persentase 

Sebelum Masa Pandemi Sebelum Masa Pandemi 

4 - 5 jam  3 5 5,5% 9,1% 

6 – 7 jam 5 15 9,1% 27,3% 

8 – 9 jam 47 35 85,5% 63,6% 

Jumlah 55 55 100% 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Hasil survei menunjukkan bahwa jam kerja pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban 

sebelum masa pandemi covid-19 setiap harinya mencapai 8 sampai 9 jam. Pekerja yang bekerja 

selama 3 jam dalam setiap harinya berjumlah 3 orang dengan persentase 5,5%, sedangkan pekerja 

dengan lama bekerja selama 6 - 7 jam/hari sebanyak 5 orang dengan persentase 9,1%, dan yang paling 

banyak adalah pekerja yang bekerja selama 8-9 jam/hari yaitu  45 orang dengan persentase 85,5%. 

Namun pada masa pandemi, jam kerja pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban setiap 

harinya mencapai 8 sampai 9 jam, tetapi untuk lama jam kerja bagi pekerja mengalami penurunan, 

dimana pekerja yang bekerja per hari selama 8 – 9 jam berjumlah 35 orang atau 63,6%. Pekerja yang 

bekerja selama 6 - 7 jam dalam setiap harinya berjumlah 15 orang dengan persentase 27,3%, 

sedangkan pekerja dengan lama bekerja selama 4 - 5 jam/hari sebanyak 5 orang dengan persentase 
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9,1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pekerja industri karak di Kecamatan 

Mojolaban bekerja selama 8 – 9 jam per hari.  

Tabel 10. Waktu Penerimaan Upah Responden 

Waktu Penerimaan 

Upah 

Frekuensi (Orang) Persentase 

Sebelum Masa Pandemi Sebelum Masa Pandemi 

Tiap hari 39 33 70,9% 60% 

Tiap minggu 14 19 25,5% 34,5% 

Tiap 2 minggu 1 2 1,8% 3,6% 

Tiap bulan 1 1 1,8% 1,8% 

Jumlah 55 55 100% 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Hasil survei menunjukkan sebelum pandemi, pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban 

upah yang diterima kebanyakan tiap hari, yaitu berjumlah 39 pekerja atau 70,9%.  Berikutnya adalah 

pekerja yang diberikan setiap seminggu sekali, yaitu berjumlah 14 pekerja atau 25,5%. Sementara 

yang dua pekerja mendapatkan upah dari bekerja di industri karak yaitu setiap 2 minggu sekali dan 

tiap bulan, masing-masing 1 pekerja atau 1,8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum 

masa pandemi covid-19 para pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban menerima upah setiap 

hari.  

Selama pandemi covid-19 upah yang diberikan kepada responden (pekerja industri karak) di 

Kecamatan Mojolaban, kebanyakan masih tiap hari, yaitu berjumlah 33 pekerja atau 60%.  Berikutnya 

adalah upah yang diterima pekerja yaitu setiap seminggu sekali, berjumlah 19 pekerja atau 34,5%. 

Sementara responden yang menerima upah tiap dua minggu sekali berjumlah 2 pekerja atau 3,6%, dan 

responden yang menerima upah setiap sebulan hanya 1 orang atau 1,8%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa waktu penerimaan upah oleh para pekerja industri karak di Kecamatan Mojoloban 

kebanyakan masih tiap hari.  

Tabel 11.  Penghasilan Rata-rata Responden Setiap Bulan 

Penghasilan Rata-rata Frekuensi (Orang) Persentase 

Sebelum Masa Pandemi Sebelum Masa Pandemi 

Dibawah 1.000.000,00 11 13 20% 23,6% 

Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00 26 31 47,3% 56,4% 

Rp 1.600.000,00 – Rp 2.000.000,00 13 6 23,6% 10,9% 

Rp 2.100.000,00 – Rp 2.500.000,00   3 3 5,5% 5,5% 

Rp 2.600.000,00 – Rp 3.000.000,00 2 2 3,5% 3,6% 

Jumlah 55 55 100% 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Hasil survei diketahui bahwa penghasilan rata-rata tiap bulan responden sebelum masa pandemi, 

kebanyakan sebesar Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 yaitu berjumlah 26 pekerja atau 

47,3%.  Berikutnya adalah pekerja dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp 1.600.000,00 

sampai dengan Rp.2.000.000,00 yaitu berjumlah 13 pekerja atau 23,6%. Dibawahnya yaitu dengan 
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penghasilan rata-rata pekerja perbulan adalah  dibawah Rp 1.000.000,00 dengan jumlah 11 pekerja 

atau 20%. Sementara responden yang berpenghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp 2.100.000,00 

sampai dengan Rp 2.500.000,00 berjumlah 3 pekerja atau 5,5%. Sedangkan responden yang 

berpenghasilan rata-tiap tiap bulan sebesar Rp 2.600.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00 hanya 2 

pekerja atau 3,5%.  

Setelah pandemi mengalami penurunan jumlah responden, kebanyakan sebesar Rp 1.000.000,00 

sampai dengan Rp 1.500.000,00 yaitu berjumlah 31 pekerja atau 56,4%.  Berikutnya penghasilan 

dibawah Rp 1.000.000,00 berjumlah 13 pekerja atau 23,6%. Dibawahnya adalah penghasilan antara 

Rp.1.600.000,00  sampai dengan Rp.2.000.000,00 yaitu berjumlah 6 pekerja atau 10,9%. Sementara 

berpenghasilan Rp.2.100.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00 berjumlah 3 pekerja atau 5,5%. 

Sedangkan responden yang berpenghasilan sebesar Rp.2.600.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00 

hanya 2 pekerja atau 3,5%. Hal ini menandakan bahwa jumlah penghasilan responden rata-rata tiap 

bulan pada masa pandemi mengalami penurunan, terutama pada penghasilan antara Rp.1.600.000,00 

sampai dengan Rp 2.000.000,00. 

Tabel 12. Pokok Tidaknya Bekerja di Industri Karak 

Pokok/Tidak Pekerjaan di  

Industri Karak 

Frekuensi (Orang) Persentase 

Ya 43 78,2% 

Tidak  12 21,8% 

Jumlah 55 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 

Hasil survei menunjukkan bahwa kebanyakan responden menyatakan bekerja di Industri Karak 

adalah sebagai pekerjaan pokoknya yaitu berjumlah 43 pekerja atau 78,2%, dan yang 12 pekerja atau 

21,8% menyatakan kalau bekerja di Industri Karak hanya sebagai pekerjaan sampingan.  

Tabel 13. Pekerjaan Pokok Responden 

Pekerjaan Pokok Frekuensi (Orang) Persentase 

Tani 10 83,3% 

Karyawan swasta 2 16,7% 

Wiraswasta 0 0 

Jumlah 12 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021 

Hasil survei menunjukkan bahwa dari 12 responden yang menyatakan pekerjaan pokok selain 

bekerja di Industri Karak, yaitu kebanyakan pekerjaan pokoknya adalah sebagai tani sebanyak 83,3%, 

dan yang 16,7% pekerjaan pokoknya adalah karyawan swasta. Dalam hal ini menandakan bahwa 

pekerja di Industri karak tidak hanya sebagai pekerjaan pokok, namun hanya sebagai pekerjaan 

sampingan.  
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Tabel 14. Jarak Tempuh Responden dengan Tempat Kerja 

Jarak Tempuh  Frekuensi (Orang) Persentase 

Dibawah  500 m 21 38,2% 

500 m – 1 km 29 52,7% 

Diatas 1 km 5 9,1% 

Jumlah 55 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Hasil survei menunjukkan bahwa jarak tempuh lokasi pekerjaan dengan tempat tinggal 

responden kebanyakan berjarak antara 500 m sampai dengan 1 km, yaitu berjumlah 29 pekerja atau 

52,7%. Berikutnya adalah jarak tempuh di bawah 500 meter berjumlah 21 pekerja  atau 38,2%. 

Sementara yang berjarak di atas 1 km berjumlah 5 pekerja atau 9,1%.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tempat tinggal para pekerja Industri Karak di Kecamatan Mojolaban tidak jauh 

dengan tempat kerja.  

Tabel 15. Anggota Keluarga yang Bekerja 

Ada Tidaknya Anggota Keluarga 

Bekerja 

Frekuensi (Orang) Persentase 

Ada 52 94,5% 

Tidak 3 5,5% 

Jumlah 55 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden ada anggota keluarganya yang sudah 

bekerja, yaitu berjumlah 52 responden atau 94,5% dan bagi responden yang anggota keluarganya tidak 

ada yang bekerja berjumlah 3 responden atau 5,5%. Hal ini menandakan bahwa perekonomian 

keluarga responden kebanyakan tidak hanya ditopang dari hasil sebagai pekerja di industri karak saja, 

melainkan juga ditopang dari penghasilan anggota keluarga lainnya yang sudah bekerja.  

Tabel 16. Besarnya Pendapatan Anggota Keluarga Lain Tiap Bulan 

Pendapatan Anggota Keluarga Lain  Frekuensi (Orang) Persentase 

Dibawah 1 juta 14 25,5% 

Rp 1 juga – Rp 1,5 juta 22 40% 

Rp 1,6 juta – Rp 2 juta 11 20% 

Diatas Rp 2 juta  8 14,5% 

Jumlah 55 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Mengacu pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan keluarga lain yaitu anggota 

keluarga yang bekerja dan tinggal pada satu tempat tinggal dengan responden. Pendapatan anggota 

keluarga responden di bawah 1  juta berjumlah 14 responden atau 25,5%. Pendapatan anggota 

keluarga responden antara Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta berjumlah 24 responden atau 40%. 

Pendapatan anggota keluarga responden antara Rp 1,6 juta sampai dengan Rp 2 juta berjumlah 11 

responden atau 20%, dan pendapatan anggota keluarga responden di atas Rp 2 juta berjumlah 8 

responden atau 14,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan responden tidak hanya 
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dicukupi dari penghasilan sebagai pekerja di industri karak saja, melainkan juga ditopang dari 

penghasilan anggota keluarga yang lain. 

3.2 Faktor Pendorong Bekerja di Industri Karak 

Tabel 17. Faktor Pendorong Bekerja di Industri Karak 

Faktor Pendorong Frekuensi (Orang) Persentase 

Gaji besar 0 0 

Waktu bebas/jam kerja tidak terikat 14 25,% 

Tidak ada ikatan kontrak 9 16,4% 

Dekat dengan tempat tinggal 21 38,2% 

Lain-lain 11 20% 

Jumlah 55 100% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021. 

Hasil survei menunjukkan bahwa faktor pendorong responden bekerja di Industri Karak, antara lain: 

14 responden atau 25,5% menyatakan faktor pendorong bekerja di industri karak karena waktunya 

bebas atau jam kerja tidak terikat.  9 responden atau 16,4% menyatakan faktor pendorong bekerja di 

industri karak yaitu tidak ada ikatan kontrak. Ada 21 responden aau 38,2% menyatakan bahwa faktor 

pendorong bekerja di industri karak yaitu dikarenakan dekat dengan tempat tinggal. Sementara yang 

11 responden atau 20% menyatakan faktor pendorong bekerja di industri karak adalah faktor lain-lain. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong responden bekerja di industri 

karak di Kecamatan Mojolaban kebanyakan karena dekat dengan tempat tinggal. 

 

4. PENUTUP 

Sebelum masa pandemi waktu jam kerja maksimal yaitu 8 – 9 jam berjumlah 47 responden atau 

85,5%, sementara pada masa pandemi covid-19 waktu jam kerja maksimal 8-9 jam menurun menjadi 

35 responden atau 63,6%. Bagi pekerja yang jam kerjanya diturunkan yang sebelum pandemi jam 

kerja selama 8 – 9 jam, namun pada masa pandemi covid-19 ini diturunkan menjadi 6 – 7 jam. Begitu 

juga dengan pekerja yang sebelum pandemi waktu jam kerjanya antara 6 – 7 jam, maka pada masa 

pandemi covid-19 waktu kerja dikurangi menjadi 4 – 5 jam. Pengurangan jam kerja ini semata-mata 

untuk mengurangi biaya operasional industri, agar industri bisa tetap berjalan. Adanya pandemi covid-

19 berdampak pada waktu jam kerja responden menjadi menurun.  

Masa pandemi covid-19 juga berpengaruh pada waktu penerimaan upah bagi pekerja industri 

karak di Kecamatan Mojolaban. Sebelum masa pandemi covid-19 mayoritas pekerja mendapat upah 

setiap hari, yaitu berjumlah 39 pekerja atau 70,9%. Namun pada masa pandemi covid-19, jumlah 

pekerja yang mendapatkan upah setiap hari mengalami penurunan, yaitu menurun menjadi 33 pekerja 

atau 60%.  Ada sebagian pekerja yang semula upah diberikan setiap hari, kemudian pada masa 

pandemi ini upah diberikan setiap seminggu sekali. Penurunan jumlah pekerja yang diberikan upah 

setiap hari ini, dikarenakan pihak industri karak mengalami penurunan dalam penerimaan hasil 
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penjualan secara tunai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa sebelum pandemi Covid -19 upah yang 

diterima responden dari hasil bekerja di industri karak mayoritas dalam jangka waktu setiap hari,  

yaitu 70,9% dan setiap minggu atau seminggu sekali yang berjumlah 14 responden atau 25,5%. Hal 

yang berbeda ketika masa pandemi, bahwa dari 55 responden, mayoritas menerima upah dari hasil 

kerja di industri karak adalah setiap hari menurun menjadi 60%, sementara yang menerima setiap 

minggu atau seminggu sekali meningkat menjadi  34,5%. Ada upah bagi pekerja yang biasanya 

diberikan setiap hari diganti menjadi seminggu sekali.  

Faktor pendorong bagi pekerja industri karak di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

utamanya adalah dekat dengan lokasi tempat tinggal responden, dengan jarak tempuh dibawah 500 

meter sampai dengan 1 km Berikutnya adalah faktor waktu bebas/jam kerja tidak terikat, bahwa dalam 

industri karak memberikan kebebasan waktu/jam kerja bagi para pekerja, sehingga bagi pekerja 

mempunyai keleluasaan tersendiri untuk mengatur waktunya bekerja di industri karak. Faktor lainnya 

yang mendorong pekerja untuk bekerja di industri karak yaitu tidak ada ikatan kontrak. Hal ini 

menjadi pekerja bebas untuk sewaktu-waktu meminta mengundurkan diri atau keluar dari pekerja 

industri tersebut. 
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