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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian yang terus meningkat diIndonesia ini semakin 

meningkat sehingga memunculkan penganguran yang cukup banyak 

diIndonesia. Tetapi jumlah penduduk yang banyak bukan masalah jika 

didukung dengan ekonomi negara yang dapat menyerap pertumbuhan 

angkatan kerja, sebab penduduk yang besar berfungsi juga sebagai tenaga 

kerja. Di satusisi adalah faktor produksi yang dapat neningkatkan pendapatan 

domestik bruto (PDB) dan satu sisi lainya adalah konsumen yang akan 

menyerap hasil output yang dihasilkan. 

Konsep pembangunan sering dikaitkan dengan industrialisasi karena 

dianggap mempunyai pengertian yang sama, hal ini mempunyai arti bahwa 

pembangunan ekonomi menekankan pada semua sektor. Baik itu sektor 

industri, pertanian, maupun sektor lain. Dari berbagai sektor, sektor industri 

merupakan sektor yang paling diprioritaskan, sebab dianggap mampu 

mendorong pembangunan secara cepat. Bahkan kemajuan dan peran yang 

besar dari industri dalam perekonomian yang sering dijadikan tolak ukur 

dalam kemajuan suatu bangsa. 

Pembangunan merupakan suatu kegiatan menuju kepada tata 

kehidupan dan kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan 

pembangunan nasional menurut GBHN tahun 1978 adalah: "Bahwa 
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pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan 

UUD 1945. 

Adapun maksud pembangunan nasional di atas bertujuan untuk 

membangun manusia Indonesia seutuhnya yang membawa konsekuensi 

kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses 

pembangunan yang sedang berlangsung sekarang ini. Dengan demikian 

mengingat wanita adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan, maka 

dituntut untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. 

Aktor dan subyek pembangunan tidak hanya didominasi oleh peran 

pria aja tetapi juga menyangkut peranan wanita yang mempunyai derajat atau 

kesempatan yang sama dan semua itu akan tergantung pula pada para wanita 

untuk bisa tampil sebagai aktor pembangunan. Peranan wanita dalam 

pembangunan mempunyai arti yang penting bagi keberhasilan dan 

kelancaran, baik dalam pembinaan keluarga maupun generasi muda untuk 

menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut 

maka perlu adanya usaha-usaha guna meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan serta kepemimpinan wanita. 

Level atau tingkat pendapatan nasional mencerminkan keberhasilan 

perekonomian Negara. Semakin tinggi level pendapatan nasional semakin 

tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu Negara. 

Kesejahteraan penduduk ini dapat dilihat dari peningkatan standart hidup 

penduduk terutama yang berhubungan dengan tersedianya bahan makanan 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                                                                                3 
                                               
 

dan fasilitas-fasilitas yang ada seperti sandang, pangan dan perumahan dan 

mencakup penyediaan jasa umum pokok seperti kesehatan dan pendidikan. 

Dari proses pembangunan masyarakat itu ditujukan pada tiga sasaran 

yaitu meningkatkan pemerataan kebutuhan pokok, meningkatkan penghasilan 

penyediaan lapangan kerja yang memadai dan pendidikan yang lebih baik 

serta memperluas jangkauan ekonomi dan social rakyat. Demikian pula 

pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ditujukan untuk mencapai tiga 

sasaran tersebut, secara ringkas tujuan ini di nyatakan untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. 

Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan tersebut 

tidak lepas dari upaya pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu pemerintah 

telah mencanangkan program pemerataan pembangunan dan hasilnya dengan 

tujuan perbaikan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan kenyataan tingkat pendapatan suatu keluarga yang masih relative 

rendah menyebabkan para wanita ikut mencari nafkah sebagai tambahan 

penghasilan suami untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

sehingga peranan wanita selain mereka berperan sebagai ibu rumah tangga 

mereka juga sebagai tenaga kerja. 

Sementara orang memandang bahwa wanita hanya berperan dalam 

kegiatan reproduksi tidak sesuai lagi dibanyak tempat termasuk dalam dunia 

sedang berkembang. Dalam hal ini wanita selain bertanggung jawab dengan 
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pekerjaan rumah tangga, mereka juga ikut pula menanggung beban untuk 

mencari nafkali demi kelangsungan hidup keluarga. 

Hal tersebut menyebabkan masalah peranan wanita timbul baik 

karena ketidakmampuan secara pribadi untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan masyarakat dengan segala tatanan sosialnya, dengan demikian 

masalah peranan wanita rnerupakan bagian yang tak terpisahkan dan masalah 

nasional pada umumnya seperti masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya. 

Dari kenyataan diatas, peranan pekerja wanita biasanya jauh lebih kecil. 

Mayoritas wanita bekerja di sektor formal menduduki posisi yang kurang 

penting. Hal ini memang sering dikaitkan dengan kemampuan wanita yang 

lebih terbatas, yang seringkali merupakan cerminan dari pendidikannya. 

Alasan lain yang sering pula dikemukakan adalah wanita hanya cocok bagi 

pekerjaan yang feminine atau pekerjaan yang berkaitan dengan nalurinya 

dalam peran sebagai ibu rumah tangga atau mitra pembentu laki-laki. (Barry, 

1989 seperti dikutip oleh Crysanti Hasibuan-Sedyono dalam Gardier, 1994; 

214). 

Tenaga kerja wanita sebagai salah satu dari factor produksi, yang 

memiliki peranan sangat penting dalam perusahaan rokok. Oleh karena 

sebagian besar dari lantai dasar produksi di perusahaan rokok memerlukan 

kerapian yang dimiliki para tenaga kerja wanita.  

Dengan adanya dunia usaha yang semakin berkembang dewasa ini, 

banyak perusahaan-perusahaan baru, sehingga persaingan antara perusahaan 

sejenis semakin tajam dalam menduduki pasar. Tingginya tingkat 
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pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sangat mempengaruhi besarnya 

jumlah tenaga kerja yang ada dan jumlah ketersediaan lapangan kerja yang 

sangat terbatas, sedangkan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) 

pertumbuhannya lebih lambat sehingga keadaan pasar tenaga kerja 

mengalami ketimpangan, sementara pertambahan penduduk ini tentu 

memerlukan pertumbuhan dalam permintaan barang dan jasa. 

Dengan demikian terdapat ketimpangan pasar tenaga kerja antara 

permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, dimana masih besar 

tenaga kerja yang ada. Hal ini menimbulkan semakin banyaknya tingkat 

pengangguran. 

Salah satu penyebab kenaikan angkatan wanita bekerja adalah 

kemiskinan yang mendorong wanita bekerja untuk memperoleh upah atau 

pendapatan. Ini adalah gambaran dimana anggota keluarga miskin termasuk 

wanitanya tidak dapat hidup dalam keadaan menganggur. Suatu rumah tangga 

semakin dihimpit kemiskinan semakin berat tekanan yang memaksa mereka 

untuk mencari kerja produktif meskipun dengan imbalan yang rendah. 

Hal ini tentunya harus diantisipasi dan upaya menciptakan lapangan 

kerja baru bagi para tenaga kerja dan peran serta dari seluruh warga negara 

Indonesia secara aktif tanpa terkecuali peran serta wanita untuk masuk dalam 

dunia kerja, demi kebaikan ekonomi keluarga dan mengurangi tingkat 

pengangguran untuk mencapai suatu kesejahteraan. 

Disini wanita bekerja disebabkan karena adanya beban tanggungan 

keluarga yang banyak, dan tuntutan ekonomi yang semakin rendah 
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menyebabkan seorang pekerja wanita bekerja pada perusahaan rokok 

"EMPAT SAUDARA ABADI" yang sekiranya bisa meringankan beban 

tanggungan suami dan meringankan beban taggungan keluarga mereka. 

Dengan upah atau pendapatan yang sudah mereka terima, hal itu bisa 

meringankan beban keluarga mereka dan bisa menciptakan keluarga yang 

scjahtcra. Dan hal ini dapat dilihat pada pekerja wanita yang bekerja pada 

perusahaan rokok "EMPAT SAUDARA ABADI" di Desa Jambi Kec. Baron 

Kab. Nganjuk. 

Berdasarkan uraian yang tertulis diatas, maka penulis mengambil 

judul: “ANALISA TINGKAT UPAH PEKERJA WANITA DI PABRIK 

ROKOK” (Study Pada Perusahaan Rokok “EMPAT SAUDARA ABADI” di 

Desa Jambi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pekerja wanita di perusahaan rokok “EMPAT 

SAUDARA ABADI” di Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten 

Nganjuk? 

2. Bagaimana pengaruh Pendidikan, usia, lama kerja dan beban tanggungan 

keluarga terhadap tingkat upah pekerja wanita di perusahaan rokok 

“EMPAT SAUDARA ABADI” di Desa Jambi Kecamatan Baron 

Kabupaten Nganjuk? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan pada karakteristik pekerja wanita 

pada perusahaan rokok “EMPAT SAUDARA ABADI” di Desa Jambi 

kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang didasarkan pada tingkat 

pendidikan, usia, lama kerja dan beban tanggungan keluarga dan 

menitikberatkan pada pengaruh analisa tingkat upah pekerja wanita 

diperusahaan rokok “EMPAT SAUDARA ABADI”, di Desa Jambi 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat upah pekerja wanita 

dipabrik rokok  “EMPAT SAUDARA ABADI”, di Desa Jambi 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 

2. Untuk mengetahui apakah faktor pendidikan, usia, lama kerja dan 

beban tanggungan keluarga  berpengaruh terhadap tingkat upah. 

3. Untuk mengetahui faktor  mana yang paling berpengaruh terhadap 

tingkat upah 

 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

masukan yang berguna bagi perusahaan dan instansi yang terkait di 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

perluasan kesempatan kerja, khususnya kesempatan kerja unluk 

tenaga kerja wanita. 

2. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan untuk 

penelitian dan sumbangan lebih lanjut kearah yang lebih baik serta 

sebagai pertimbangan bagi perusahaan-perusahaun yang lain yang 

tertarik pada penelitian. 
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