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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pola Hubungan Kerja dalam Industri Buis Beton 
(Studi Kasus Depot Sarana Sejahtera dan depot Usaha Bersama), permasalahan 
yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pola hubungan keija di dalam 
industri buis beton didaerah R. Sukamto Palembang. Di tinjau dari norma aktual 
yang berlaku dan tindakan sosial yang tercermin didalam proses produksi, proses 
pengupahan, dan proses mempertahankan pekerja.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pola hubungan keija pada 
industri buis beton di kawasan jalan R. Sukamto sehingga diharapkan dapat 
memberikan manfaat, baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu khususnya 
sosiologi industri; dan secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 
sumbangan bagi mahasiswa/i dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah semua 
pekeija dan pemilik di industri buis beton dimana penelitian ini dilakukan. 
Dengan menggunakan konsep Verstehen salah satu dari metode weber tentang 
pemahaman subjektif yaitu mengenai arti-arti subyektif dari tindakan sosial. Hal 
ini dikarenakan tindakan manusia bermakna, melibatkan penafsiran, berfikir, dan
kesengajaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan keija pada depot 
Sarana Sejahtera dan depot Usaha Bersama terbentuk oleh interaksi-interaksi yang 
berulang antara pemilik dan pekeija yang membentuk suatu hubungan kerja yang 
berpola. Pada depot Sarana Sejahtera, pekeija utama dan pekeija borongan 
mendapatkan kemudahan yang berbeda namun dalam aktivitas keija tetap sama. 
Baik pekeija yang memiliki ikatan kekerabatan maupun yang tidak. Strategi untuk 
mengikat pekerja yaitu pada pekerja utama diberikan kemudahan berupa upah 
lebih, bonus lembur dan pemberian uang pinjaman untuk pemenuhan kebutuhan 
pekerja dan keluarganya Keuntungan dari pola hubungan keija ini kedua belah 
pihak yaitu pemilik dan pekeija dimana pemilik mendapatkan kemudahan dalam 
mendapatkan tenaga keija dan dari sisi pekeija mendapatkan uang atau pah 
tambahan beserta bonus dan kemudahan lainnya.

Pada depot Usaha Bersama, pekeija utama yang memiliki hubungan 
kekerabatan dalam proses produksi sama dengan pekeija utama tanpa ikatan 
kekerabatan, sedangkan didalam sistem proyek, pekeija utama dan pekeija 
borongan memiliki status dan peranan yang sama.

Dalam sistem upah, pekeija utama diberikan upah tambahan dan bonus 
lembur, sedangkan pekerja borongan hanya sebatas upah tambahan. Untuk pekeija 
borongan hanya diberikan upah seperti biasa yaitu sesuai dengan kemampuan 
produksi individual pekeija. Sedangkan strategi yang mengikat pekerja yaitu 
memberikan kemudahan kepada pekeija seperti memberikan upah tambahan, 
untuk pekeija utama yang memiliki hubungan kekerabatan diberikan uang 
pinjaman sedangkan yang lain tidak. Keuntungan dari pola hubungan keija ini
yaitu pemilik dan pekerja utama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan 
pemilik.

Kata kunci : Pola Hubungan Kerja, Norma Aktual, Tindakan Sosial, Industri Buis 
Beton

vm



1

BABI

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejak terjadinya krisis ekonomi, kondisi ketenagakeijaan di Indonesia

masih selalu meningkatbelum menggembirakan, karena pengangguran 

jumlahnya. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang belum mendukung

penciptaan kesempatan kerja, tingkat keamanan dalam negeri yang tidak stabil 

dan sebab-sebab lain. Kesemuanya itu berdampak enggannya para investor asing 

untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Belum lagi ditambah banyaknya 

perusahaan asing yang selama ini sudah beroperasi di Indonesia merelokasikan di 

negara-negara tetangga dengan berbagai alasan, serta banyaknya industri tekstil, 

garmen, sepatu dan lainnya yang menutup usahanya yang disebabkan rendahnya 

daya saing baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini semua 

menambah jumlah penganggur di Indonesia (Panimbang F, 15-04-2006)

Dengan adanya krisis yang menerpa Indonesia berdampak pada penduduk 

yang berkerja dengan status formal (berusaha dengan buruh dan pekerja) 

jumlahnya menurun dari 27,84 juta pada tahun 2002 menjadi 26,54 juta pada 

tahun 2003. Penurunan penduduk yang berkerja disektor formal tersebut 

gambaran semakin banyaknya pekerja yang ter-PHK dan semakin berkurangnya 

jumlah penduduk yang menjadi pengusaha. Hal ini menunjukan semakin 

berkurangnya investasi baru yang ditanamkan di Indonesia serta banyaknya 

perusahaan/industri yang tutup dengan berbagai sebab. Sementara penduduk yang 

bekerja dengan status informal ( berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu,
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pekerja bebas dan pekeija tak dibayar) jumlahnya semakin besar yakni dari 63,81 

juta tahun 2002 menjadi 64,25 juta pada tahun 2003 (BPS, Sakemas 2002 dan 

2003)..

Meskipun situasi sosial, ekonomi, politik tidak kondusif, sektor informal 

dengan berbagai keterbatasannya tetap eksis, bahkan berfungsi sebagai “katup 

penyelamat” bagi pengangguran dan perekonomian yang berbasis kerakyatan. 

Sektor informal merupakan berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat 

dan belum berbadan hukum, antara lain pedagang, industri rumah tangga, 

pedagang asongan, pedagang kaki lima dan pemulung (Pandji.A dan Djoko, 2000 

: 51). Ciri pekeijaan yang dilakukan beserta pola pengerahan tenaga keija sektor 

informal (Saptari dan Holzner : 1997 : 358) yaitu : pekeijaan tidak berdasarkan 

kontrak keija yang jelas bahkan sering kali si pekerja bekeija untuk dirinya

!

sendiri, penghasilan sifatnya tidak tetap, tidak permanen, dan mudah untuk 

dimasuki karena tidak membutuhkan pra syarat yang ketat. Unit produksi sektor 

ini bermodal lokal yang relatif kecil, kepemilikan oleh satu individu atau keluarga, 

padat karya dengan teknologi madya, dan umumnya beroperasi di pasar lokal.

Secara nasional pertumbuhan usaha perdagangan tidak berbadan hukum 

cukup signifikan dan jumlah tenaga kerja yang diserap cukup stabil. Pada tahun 

2000 terdapat 8,7 juta usaha yang tidak berbadan hukum dengan tenaga keija yang 

diserap 27,7 juta pekerja dan dalam Survei Usaha Terintegrasi tahun 2003 (SUSI- 

03) tercatat sebanyak 15,8 juta unit usaha yang tidak berbadan hukum diluar 

sektor pertanian, sedangkan tenaga kerja yang diserap dari jumlah usaha tersebut 

sebanyak 29,0 juta jiwa, ini berarti bahwa sektor informal terutama industri kecil
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merupakan salah satu kegiatan usaha yangdan industri rumah tangga

berpengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia.

Sumatera Selatan merupakan propinsi yang perekonomiannya tidak

terlepas dari keberadaan sektor informal. Berikut ini tabel yang menunjukkan

jumlah unit usaha dan tenaga kerja di Propinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja menurut Kelompok Industri
di Propinsi Sumatera Selatan

20022001
Unit

Usaha
Tenaga
Kerja

Kelompok Industri Tenaga
Kerja

Unit
Usaha

54321
19 3985640 386791. Industri Kimia Dasar

2 66474165 20 8302. Industri Logam Dasar

47 656119 075 4073. Industri Aneka 707

4. Industri Kecil 38 347 30 946 106 405
39 298 303 344 31 483 176 123Jumlah/total

Sumber: BPS, Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2001 
Catatan : Industri Kecil sudah termasuk industri Kecil Non-Formal

Data tersebut menunjukkan bahwa eksistensi sektor informal di sumatera 

selatan cukup signifikan. Bila dibandingkan dengan industri Kimia Dasar, 

industri Logam Dasar, dan Industri Aneka, maka industri kecil pada tahun 2001 

mempunyai unit usaha paling banyak yaitu 38.347 usaha. Namun pada tahun 2002 

ada kecendrungan unit usaha kecil mengalami penurunan. Hal ini perlu mendapat 

perhatian karena tenaga keija yang diserapnya bila dibandingkan dengan industri 

Kimia Dasar, industri Logam Dasar dan Industri Aneka adalah paling banyak 

yaitu 106.405 tenaga kerja.



4

Usaha industri kecil merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang paling

banyak di geluti. Hal ini dikarenakan usaha industri kecil bersifat home industry.

atau aktivitas sehari-hari.Usaha dapat dilakukan tanpa terpisah dengan kegiatan 

Jenis usaha industri kecil yang paling tinggi jumlahnya dalam masyarakat adalah

yang tidak memerlukan modal fenomena ini berasumsi bahwa usaha industri kecil 

merupakan salah satu strategi masyakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai 

respon rendahnya akses masyarakat kecil terhadap sumber daya, baik itu modal, 

bahan baku, manajemen bisnis dll. Data mengenai usaha kecil yang ada si 

propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada dua tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Jenis Usaha Kecil 
di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1996

PersentaseJenis UsahaNo
Usaha minuman dan tembakau 93,75%1.

Industri kayu, rumput, bambu dan 
peralatan rumah tangga

2. 4,17%

Usaha kertas dan percetakan 1,04%3.
Sumber : BPS, diolah dari profil usaha dan industri kecil tidak berbadan 

hukum tahun 1996

Dari tabel dua tersebut menunjukkan bahwa usaha minuman dan 

tembakau beijumlah 93,75% angka ini lebih tinggi dibandingkan industri 

kayu, rumput dan peralatan rumah tangga yang hanya berjumlah 4,17% serta 

industri kertas dan percetakan hanya sebesar 1,04%. Dengan demikian 

berdasarkan tabel dua tersebut usaha yang paling banyak dilakukan oleh 

masyarakat adalah usaha minuman dan tembakau. Hal ini pun mengasumsikan 

bahwa usaha kecil dengan teknologi konvensional dan keterbatasan modal 

merupakan indikator didiminatinya usaha kecil dalam masyarakat. Disamping 

itu juga ketiga jenis usaha tersebut bila dikelompokkan berdasarkan berbadan
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hukum dan tidak berbadan hukum maka usaha yang berbadan hukum hanya 

sebesar 4,17% dan usaha tidak berbadan hukum beijumlah 95,83% (BPS, 

1996).

Dari tabel 2 diatas menunjukkan jenis usaha yang banyak di usahakan 

oleh masyarakat yaitu usaha yang tidak berbadan hukum dengan 95,83% lebih 

banyak dibandingkan usaha berbadan hukum yang hanya sebesar 4,17%. Data 

ini menunjukkan usaha kecil yang dilakoni masyarakat cenderung diusahakan 

secara tradisional serta menggunakan teknologi sederhana. Usaha tradisional 

bersifat konfensional tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha modem 

yang sangat memperhatikan aspek administratif dan manajemen usaha yang 

profesional.

Kota Palembang ditinjau dari geografisnya merupakan wilayah yang 

sebagian besar terdiri dari daerah rawa, dengan perkembangan industri dan 

perdagangan, tentunya mengalami perubahan terutama dari segi pembangunan 

gedung-pertokoan, mall, super market dll. Dengan adanya pembangunan ini, 

tentunya memerlukan lahan yang luas sehingga lahan rawa di kota palembang 

banyak yang ditimbun, hal ini berakibat pada sistem pengairan kota yang tidak 

seimbang. Industri buis beton merupakan salah satu bentuk usaha masyarakat 

sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat yaitu padat karya, teknologi 

tingkat madya (sederhana dan tepat guna) yang bergerak pada pembuatan 

gorong-gorong dengan bahan dasar semen dan beghel, dimana biasanya 

digunakan untuk pembuatan sistem drainase, sumur, septi tank.
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Dalam proses produksi buis beton ini tidak terlepas dari aktor-aktor 

menjalankannya. Interaksi dalam proses produksi akan membentuk 

hubungan sosial dalam produksi (Scheneider, 1986:33). Ada dua jenis 

hubungan sosial dalam produksi. Pertama hubungan formal dalam produksi, 

hubungan ini terbentuk oleh hak-hak individual yang ditetapkan secara sosial 

untuk ikut dalam proses produksi serta mendapatkan bagian dari hasil 

produksi. Dalam industri modem hal serupa dalam produksi pada masyarakat 

primitif berdasarkan pertanian tampak pada hak untuk menguasai tanah yang 

subur dan untuk mendapatkan bagian dalam hasil-hasil pertanian yang 

berdasarkan pada keanggotaan keluarga. Kedua, Hubungan sosial dalam keija 

adalah hubungan yang berdasarkan pergaulan antar aktor dalam proses 

produksi. Pola hubungan sosial dalam keija tampak pada masyarakat pertanian 

seperti orang merasa perlu bekeija secara tim maupun dalam kelompok- 

kelompok yang secara keseluruhan saling bekeija sama dalam musim-musim 

tertentu. Hubungan sosial dalam keija cenderung terbentuk atau ditentukan 

oleh teknologi dan pembagian tugas dalam produksi. Hal ini tampak pada jenis 

peralatan yang digunakan dalam proses produksi menyebabkah orang-orang 

membentuk jenis hubungan sosial. Berperannya aspek sosial dalam aktivitas 

ekonomi menurut Peter Ekeh (dalam GB.Aji, 41:2000) menyebutkan prinsip 

pertukaran dibedakan menjadi dua, yaitu : pertukaran sosial terbatas dan 

meluas. Pertukaran sosial terbatas berlangsung diantara dua individu

yang

yang

terlihat pada fenomena persahabatan (friendship) atau co/Zega, jika pertukaran 

berlangsung seimbang dan relatif sama status sosial ekonominya, dan
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hubungan patron-klien jika pertukaran berjalan tidak seimbang. Oleh karena 

itu aktivitas produksi dan distribusi berkaitan erat dengan faktor-faktor 

ekonomi yaitu variabel sosial budaya (kepercayaan, jaringan sosial, hubungan 

kekeluargaan, pengalaman bersama, etnisitas, pendidikan dll) yang mendorong 

terbentuknya hubungan keija dengan pola tertentu. Keteraturan dari hubungan 

timbal balik yang merupakan dasar terbentuknya hubungan keija berpola yang 

menjadi acuan pada interaksi resiprositas baik itu diad relation, triad relation 

maupun multi relation.

non-

1,2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dari aspek sosial seperti kepercayaan,

jaringan sosial, hubungan kekeluargaan dan lain sebagainya dalam hubungan 

ekonomi dalam interaksi (hubungan sosial dalam keija) maka pertanyaan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini tentang : Bagaimana Pola hubungan keija dalam 

industri buis beton pada depot Sarana Sejahtera dan depot Usaha Bersama ?

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum

Tujuan umum dalam penelitian Industri Buis Beton adalah untuk 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai Pola hubungan keija dalam

Sukamto Palembang.Industri Buis Beton di Jalan R.
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1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan kerja antara 

pemilik dan pekeija dalam Industri Buis Beton di jalan R. Sukamto dengan 

melihat bentuk dari interaksi sosial yang terdapat dalam hubungan formal dan non 

formal antara pemilik dan pekeija dalam proses produksi industri Buis beton pada 

depot Sarana Sejahtera dan depot Usaha Bersama.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, manfaat praktis dari penelitian ini adalah diperolehnya

suatu pemahaman tentang konsep Hubungan keija dari Sosiologi Industri dalam

pola hubungan kerja pada industri buis beton tersebut, terutama sebagai masukan

pengetahuan tentang proses interaksi antara pekeija dengan pemilik didalam

industri buis beton yang mengarah kepada terbentuknya pola hubungan keija 

yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di depot industri tersebut.

1.4.2. Manfaat Akademis

a. Bagi Peneliti, pelaksanaan penelitian ini dapat menambah wawasan 

mengenai wujud pola hubungan keija, khususnya bentuk-bentuk hubungan 

keija yang teijadi dalam depot Sarana Sejahtera dan depot Usaha Bersama

b. Bagi Universitas, sebagai masukan dalam memperoleh data keadaan dan 

pola hubungan keija antara pemilik dengan pekeija dalam industri buis 

beton pada depot Sarana Sejahtera dan depot Usaha Bersama
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Ii1.5 Kerangka Berfikir

mempertahankan kelangsungan serta memenuhi kebutuhan

tfai/myaN's

Dalam proses pemenuhan kebutuhan ini, baik secara individu maupun kelompok 

melakukan kontak dan komunikasi sehingga memenuhi syarat teijadinya interaksi

Dalam

hidupnya, manusia(individu) tidak terlepas dari keberadaan individu

sosial.

Interaksi sosial terjadi dikarenakan adanya kontak sosial dan komunikasi. 

Kontak sosial dapat bersifat primer yaitu dimana pihak yang terlibat bertemu 

langsung, sekunder melalui sarana tertentu. Sedangkan komunikasi merupakan 

proses dimana tiap pihak menggunakan cara-cara tersendiri yang memungkinkan 

terjadinya proses penyebaran informasi. Arti terpeting dari komunikasi adalah 

bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud 

pembicaraan, gerak-gerak badaniah, atau sikap, perasaan-perasaan apa yang ingin 

disampaikan oleh orang tersebut (Soekanto, 1990 : 79).

Salah satu cara yang lebih teoritis untuk memahami timbal-balik antara 

industri dan masyarakat ialah dengan cara mengidentifikasikan jenis-jenis 

hubungan antara industri dan masyarakat, walaupun ada perbedaan ekonomic 

interest groups dalam industri seperti dalam bentuk-bentuk perdagangan, industri, 

pertanian, keuangan dan organisasi buruh, dalam beberapa hal kelompok tersebut 

dapat dianggap sebagai suatu interest group yang menyatu yang berinteraksi 

dengan masyarakat.

Secara substansial, dimensi ekonomi suatu produksi merupakan aktifitas 

yang dilakukan individu atau masyarakat sebagai wujud eksistensi manusia.
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i.

Bekerja dan pekeijaan merupakan akar dari terbentuknya masyarakat, Didalam 

produksi, manusia tidak hanya bertindak terhadap alam akan tetapi juga terhadap 

lain. Manusia berproduksi hanya dengan cara bekeija sama dalam suatu 

dan saling tukar kegiatannya. Agar bisa berproduksi, individu atau 

kelompok ber interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Proses interaksi 

sosial yang teijadi merupakan faktor terbentuknya hubungan keija sama yang 

dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Wiese dan Becker (dalam Soekanto, 1990:219) mengartikan bahwa proses 

hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia berfungsi untuk 

memelihara hubungan-hubungan serta pola-polanya, sesuai dengan kepentingan- 

kepentingan manusia dalam masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan maka 

dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Norma merupakan pengertian-

carainsan

tertentu

pengertian yang seragam mengenai cara tingkah laku yang patut dilakukan oleh 

anggota kelompok masyarakat.

Modal sosial sebagai institusi informal memiliki peranan yang besar dalam 

masyarakat berupa pengetahuan bersama, pemahaman bersama pranata bersama 

d^npola^olainteraksiyang disandtmg-settap-individu dalam aktivitasnyarsehari- 

hari. Modal sosial merupakan ciri-ciri organisasi sosial seperti saling percaya,

norma dan jaringan yang tidak hanya dapat efisiensi, mempermudah koordinasi

aksi-aksi individu, tetapi jui 

bersama demi keuntungan bersama (Marut, 2000: 6)

Adapun bentuk-bentuk modal sosial menurut Robert Putnam (dalam

dan keyakinan sosialVan8

^cmbanturindividu dalam melaksanakan kegiatan

Marut, 2000: 6) yaitu jaringan sosial, norma-norma
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berkembang melalui proses yang sengaja ataupun tidak sengaja serta saling 

percaya dan resiprositas. Norma sosial merupakan bermacam-macam hasil 

interaksi kelompok baik dari hasil interaksi kelompok yang sudah lampau maupun 

hasil interaksi yang sedang berlangsung, termasuk nilai sosial, adat istiadat, 

tradisi, kebiasaan, konvensi dll (Gerungan, 2000: 96). Horton dan Hunt (1984: 

86) membagi norma sosial menjadi dua yaitu norma budaya yang merupakan 

perilaku yang diharapkan ideal dan norma statistis atau norma aktual yang 

merupakan norma real atau norma-norma yang terjadi di lapangan. Norma yang 

ada didalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda yaitu 

cara (Usage), kebiasaan (Folkways), tata kelakuan (Mores) dan adat istiadat 

(Custom).

Cara (Usage) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan dimana cara(usage) 

lebih menonjol didalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu 

penyimpangan terhadapnya tidak mengakibatkan hukuman yang berat melainkan 

hanya sekedar celaan bgai individu yang bersangkutan. Misalnya, orang 

mempunyai cara masing-masing untuk minum pada waktu bertemu. Ada yang 

tanpa mengeluarkan bunyi, ada pula yang mengeluarkan bunyi sebagai 

pertanda rasa kepuasannya menghilangkan kehausan. Dalam cara yang terakhir 

biasanya dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tidak sopan, jika cara tersebut 

dilakukan maka paling banyak orang yang berada disekitar kita akan 

tersinggung atau mencela cara minum yang demikian.

Kebiasaan(/b/fovoy.s) memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar dari 

cam(usage). Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam

minum

merasa
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bentuk yang sama, contoh : kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih 

tua merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat dan apabila perbuatan tadi tidak 

dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan 

umum dalam suatu masyarakat,

Tata-kelakuan(mor«) merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat 

yang dianggap lebih dari sebagai cara berperilaku, bahkan diterima sebagai suatu 

aturan dimana hal ini mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok 

manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak 

sadar oleh anggotanya. Sifat tata-kelakuan disatu fihak memaksakan atau 

mangharuskan suatu hal itu dilakukan, dilain pihak melarangnya. Sedangkan 

fungsi tata-kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu, 

mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, serta menjaga solidaritas, 

keutuhan dan kerja sama antar anggota masyarakat.

Dan adat-istiadat(cu5tow) yaitu bentuk lanjutan dari tata-kelakuan yang 

telah mengalami proses pelembagaan maksudnya jika norma yang terkandung 

dalam tata-kelakuan tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam 

kehidupan sehari-hari.

D i dalam perilaku ekonomi melekat konsep kepercayaan(trust). Perspektif 

kepercayaan menyatakan bahwa kepercayaan merupakan institusi sosial 

berakar dari hasil evolusi kekuatan-kekuatan politik, sosial sejarah dan hukum. 

Penyalah gunaan kepercayaan harus dihindari, karena aransemen institusional

yang

telah membuatnya menjadi suatu taruhan yang sangat berharga untuk terlibat 

didalamnya. Sebaliknya pendekatan aktor memandang bahwa kepercayaan
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merupakan moralitas umum dalam perilaku ekonomi. Oleh karena itu semua 

perilaku aktor secara otomatis patuh terhadap nilai-nilai kepercayaan.

Sedangkan pendekatan Keterlekatan memiliki perspektif yang dinamis, 

yaitu kepercayaan tidak muncul dengan seketika tetapi dimulai dari proses 

hubungan antar pribadi dari aktor-aktor yang sudah lama terlibat dalam perilaku 

ekonomi secara bersama. Kepercayaan bukanlah barang baku (tidak berubah) 

tetapi sebaliknya, kepercayaan terus menerus ditafsirkan dan dinilai oleh para 

aktor yang terlibat dalam hubungan perilaku ekonomi.

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan 

kerangka pemikiran paradigma definisi sosial Weber. Sebagai suatu studi tentang 

tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu 

yang memiliki makna jelas yang diarahkan kepada orang lain berupa tindakan 

dengan sifat subyektif yang mungkin teijadi karena pengaruh positif dari situasi 

tertentu yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi 

tertentu(Ritzer, 2003: 38). Empat jenis tindakan sosial dari weber yaitu : Pertama, 

Tindakan Sosial Rasional Instrumental dimana semua tindakan yang dilakukan 

aktor mengandung pertimbangan pertimbangan dan pilihan yang 

berhubungan dengan tujuan dan tindakan sosial dan adanya alat (mencakup 

pengumpulan informasi, kemungkinan-kemungkinan dan hambatan-hambatan 

yang terdapat dalam lingkungan serta prediksi atas konsekwensi-konsekwensi 

yang akan diterima). Kedua, Tindakan Sosial Rasional Berorientasi Nilai melihat 

alat hanya sebagai obyek pertimbangan yang sadar sedangkan tujuan-tujuannya 

sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu, Ketiga Tindakan Sosial

yang
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Tradisional yang merupakan tipe tindakan sosial bersifat non rasional atau 

kebiasaan tanpa perencanaan atau kesadaran, Keempat Tindakan Sosial Afektif 

yang ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa perencanaan yang sadar 

(Spontan),

Berdasarkan tindakan tindakan sosial tersebut maka tindakan seseorang 

dapat dipahami. Pola prilaku khusus yang mungkin bisa sesuai dengan kategori- 

kategori tindakan sosial berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda, tergantung 

pada orientasi subyektif dari individu yang terlibat. Verstehen merupakan salah 

satu dari metode weber tentang pemahaman subjektif yaitu mengenai arti-arti 

subyektif dari tindakan sosial. Hal ini dikarenakan tindakan manusia bermakna, 

melibatkan penafsiran, berfikir, dan kesengajaan.

Salah satu varian dari paradigma definisi sosial adalah etnometodologi. 

Garfinkel dalam tradisi etnometodologi berusaha mengarahkan studi empiris 

dalam aktifitas sehari-hari yang sifatnya umum dan rutin(Poloma, 1994: 283). 

Hubungan kerja dalam penelitian ini adalah hubungan sosial resiprositas antara 

pengusaha/pemilik usaha dengan pekeija/buruh yang berdasarkan perjanjian 

keija/kesepakatan bersama yang antara lain memuat, tanggungjawab melakukan 

pekerjaan, upah, dan kondisi keija dan bertujuan untuk mencari nafkah dengan 

cara mendapatkan upah atau gaji yang di wujudkan dalam Industri Buis Beton.

Maka penelitian ini akan berupaya memahami aktifitas usaha di depot 

Sarana Sejahtera dan depot usaha bersama, aktivitas produksi buis beton tercermin 

dalam pola hubungan keija yang terbentuk dari hasil proses interaksi antar aktor 

yang bekerja dalam pembuatan buis beton sebagai mata pencaharian



15

1,6 Metode Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. R Sukamto Palembang, tepatnya di 

dua industri kecil buis beton, yaitu : (1) depot Sarana Sejahtera dan (2) depot 

Usaha Bersama. Lokasi ini dipilih karena daerah ini merupakan salah satu sentra 

industri buis beton di kota palembang serta belum ada penelitian tentang pola 

hubunga kerja yang dilakukan di daerah ini. Dan jumlah pekeija di dua tempat ini 

tidak selalu konstan, serta bentuk sistem produksinya masih bersifat manual.

1.6.2. Definisi Konsep

a. Pola dalam penelitian ini adalah Aturan atau pedoman dalam industri

buis beton yang dipahami, diterima dan digunakan sebagai acuan bagi

arah perilaku pemilik dan pekeijanya.

b. Pola Hubungan Kerja dalam penelitian ini adalah bentuk interaksi 

yang teijalin dalam hubungan keija pada industri buis beton yang 

disepakati bersama dan digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi 

arah perilaku pemilik dan pekeijanya.

c. Norma Sosial dalam penelitian ini adalah norma aktual (Seinnorms) 

yaitu nilai-nilai kesepakatan aktual (yang terjadi dilapangan) dalam 

suatu komunitas yang diakui oleh anggota komunitas secara tidak 

tertulis.

d. Buis Beton atau gorong-gorong merupakan hasil produksi dari bahan- 

bahan material seperti pasir, semen, koral dan besi yang dicetak 

dengan bentuk silinder yang memiliki ukuran lingkar luar dan lingkar



16

dalam yang beragam dan ada juga yang berbentuk setengah lingkaran. 

Buis beton ini biasanya digunakan untuk membuat drainase atau 

membuat selokan dan sumur.

1,6,3. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) 

mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari

individu tersebut secara holistik(utuh). Kirk dan Miller (1986: 9) mendefinisikan

metode penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. Penelitian 

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat menguraikan 

tentang karakteristik dari suatu keadaan, dimana penelitian ini hanya pada taraf 

pengumpulan fakta-fakta saja (Supranto, 1997: 43). Penelitian deskriptif 

bermaksud untuk pemeriaan (penyadaran) secara sistematik, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Pumamo, 2001:

24).

1,6,4, Penentuan Informan

Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2001 ; 90). Dalam penelitian 

ini, informan berjumlah 10 orang, mereka adalah pemilik di dua depot industri 

buis beton dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga diwawancarai pekeija
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di depot buis beton ini sebagai cross check atas jawaban yang diberikan oleh 

pemilik depot buis beton dimana penelitian ini dilakukan.

Informasi yang digali dari informan sampai tidak ada lagi menemukan 

variasi. Sehingga informasi dan data yang diterima dapat menjelaskan perumusan 

masalah yang diteliti.

1.6.5. Data dan Sumber Data

Menurut Loafland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain (Moleong, 2001:112).

a. Data Primer, yaitu sabagai data utama yang berupa kata-kata dan tindakan

serta keterangan-keterangan atau informasi yang dikumpulkan dari subjek 

penelitian. Sumber data primer diperoleh dari seluruh pekeija dan pemilik 

di depot sarana sejahtera dan depot usaha bersama. Data primer diperoleh 

melalui hasil wawancara mendalam yang dilakukan untuk menggali 

informasi tentang bentuk hubungan keija antara pemilik dengan pekeija 

industri buis beton dengan melihat kepada pemahaman subyektif yang 

dimiliki atau di pahami antara pekeija dengan pemilik industri buis beton, 

baik secara sadar maupun tidak sadar yang merupakan hasil dari bentuk 

interaksi sosial keseharian mereka

b. Data Sekunder, yaitu data diluar data primer. Sumber data sekunder 

diproleh dari dokumen, catatan tertulis, laporan-laporan penelitian tertulis, 

dan monografi daerah penelitian.
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1.6.6, Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah individu, dalam hal ini dapat diartikan 

bahwa individu yang bersangkutan adalah pemilik Industri buis beton dan 

pekerjanya yang sama-sama terlibat dalam aktivitas Industri buis beton.

1.6.7. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (in Depth Interview)

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara langsung bertatap 

muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang 

topik yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai alat utama dalam 

proses pengumpulan data.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini berupa pertanyaan yang telah 

disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti (guide Interview) dengan tujuan 

mempermudah peneliti dalam proses informasi. Guide inteview memberikan

kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan pikiran, dan 

perasaan serta pengalaman hidup tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. 

Tujuannya agar pihak yang diwawancarai bebas untuk mendefinisikan diri dan 

lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah mereka sendiri 

permasalahan yang diteliti.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pertama, 

pengusaha industri buis beton (pemilik depot Sarana Sejahtera dan depot Usaha 

Bersama) yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai pola hubungan 

kerja. Kedua, pekerja yang digunakan untuk mendapatkan data pola hubungan 

kerja dalam industri buis beton.

mengenai
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b. Observasi
Dalam penelitian ini observasi yang dipilih oleh peneliti adalah

pengamatan tidak berperanserta dan pengamatan terbuka. Dalam pengamatan 

tidak berperanserta ini, derajat peran peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Sedangkan 

dalam pengamatan terbuka maksudnya bahwa dalam penelitian ini peneliti 

diketahui keberadaannya dan sebaliknya para informan dengan sukarela 

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang teijadi 

serta mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal-hal yang dilakukan

oleh mereka (Moleong, 2001:127).

1.6.8. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini adalah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode serta kategori data-data yang diperoleh di 

lapangan. Data kualitatif dapat dianalisis melalui tahapan sebagai berikut (sitorus, 

1994: 101-102)

1. Proses awal dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia 

dari berbagai sumber yaitu pengamatan dan wawancara. Pada tahap 

ini, peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan.

2. Kemudian penyajian (display) data yaitu pada tahap ini data diolah 

dengan menyusun atau menyajikan dalam matrik-matrik atau teks

naratif yang sesuai dengan keadaan data yang telah direduksi, 

akan memudakan pengrekontruksian data

yang

dan juga memudahkan 

mengetahui cakupan data yang terkumpul. Langkah ini dilakukan agar
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variasi-variasi yang telah ditemukan dalam penelitian ini akan tetap 

dalam konteks fokus penelitian dan tidak meluas di luar tema. Data 

yang telah diambil dari hasil pengamatan lapangan serta hasil 

wawancara dengan informan dan telah diolah melalui proses reduksi,

penyusunan, diseleksi dan dikategorisasi dalam bentuk matriks-matriks

kemudian akan disajikan dalam bentuk cerita atau mendeskripsikan.

3. Penarikan kesimpulan adalah dengan memberi kesimpulan dari data 

yang telah direduksi atau disajikan. Seluruh data yang telah diproses 

pada tahap 1 dan 2 di atas secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan 

guna mendapatkan intisari dari seluruh proses penelitian yang telah

dilakukan.
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