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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI   

2.1.Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan refrensi dalam penelitian ini maka, maka akan dicantumkan 

beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan 

hasil temuan sebagai berikut:  

Tabel 1: Penelitian terdahulu 

No Judul Temuan Relevansi 

1 Strategi Pemasaran Pada 

PT. Batik Danar Hadi di 

Surakarta.Oleh 

Mukarromah Dian 

Mayasari.2009 

Dalam Penelitian ini 

mebahas tentang 

stratgi yg dilakukan 

PT batik danar hadi 

dalam memasarkan 

produk batiknya 

yaitu dengan stratgi 

marketing 

mix(strategi 

pembauran)yaitu 

memperhatikan dan 

menjaga pepaduan 

antra produk 

,harga,dan promosi. 

1.Produk: dengan 

selalu berusaha 

mnjga kualitas 

produk  

2.Harga :dengan 

mnggnkan mtde cost 

plus pricing 

(berorientsi 

biaya),yaitu 

menjumlahkan 

sejumlah sejmlh 

kuntgn biaya 

produksi biayanya 

3.Promosi : dengan 

melakukan kegiatan 

Relevansi penelitian 

saya dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Mukarromah Dian 

Mayasari adalah 

sama –sama 

membahas tentang 

usaha memasarkan 

batik dengan 

strategi –

strategi,sehinnga 

keuntungan yang 

diperoleh dapat 
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yang terdpat pada 

bauran promosi  

4.Distribusi : 

mempergunakan jasa 

agen sebagai 

perantara 

menyalurkan 

produk-produknya 

agar sampai ke 

tangan konsumen.  

membantu 

perekonomian 

warga sekitar yang 

bekerja sebagai 

buruh    

 Perbedaanya 

adalah dalam hal 

promosi mereka 

lebih terkonsep dan 

jelas-jenis 

pemasaran seperti 

apa yang akan 

dilkakukan 

sedangkan batik 

djojo koesoemo 

dalam hal 

pemasaran lebih 

secara umum. 

2  

Inovasi  Ketenagakerjaan 

dalam mendukung   

Kelestarian ukm yang  

berbasis produk unggulan 

(Studi pada Pengrajin 

Kampung Batik Jetis 

Sidoarjo).Oleh  

Jurnal Penelitian ini 

mendeskripsikan 

tentang 

Pengembangan 

UKM batik tulis 

dalam aspek tenaga 

kerja menjadi faktor 

penting dalam 

Relevansi penelitian 

saya dengan jurnal 

penelitian  yang 

dilakukan oleh Fara 
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 Fara Adiba, Sarwono, 

Abdullah Said.    

perkembangannya. 

Para pengrajin batik 

Jetis sebagian sudah 

memiliki 

pengetahuan tentang 

ketrampilan 

membatik secara 

turun menurun. Para 

pembatik banyak 

yang berusia lanjut, 

karena pekerjaan 

membatik kurang 

diminati oleh 

generasi muda tak 

sedikit para 

pengrajin harus 

mendatangkan 

pekerja dari luar 

Sidoarjo seperti 

halnya pengrajin dari 

Pekalongan, 

Trenggalek, Tulung 

Agung. Kondisi ini 

cukup 

memprihatikan 

karena seharusnya 

industri batik Jetis 

sangat potensial 

untuk menyerap 

tenaga kerja dan 

mengurangi 

pengangguran di 

Kabupaten Sidoarjo. 

Pengembangan 

UKM pada sektor 

tenaga kerja di 

Kampung Batik Jetis 

masih perlu banyak 

pembenahan dalam 

pelaksanaannya hal 

tersebut bisa dilihat 

dari Minimnya 

penataan 

kelembagaan 

Adiba,Sarwono,Ab

dullah adalah sama-

sama membhas 

tentang batik.Dalam 

aspek tenaga kerja 

mereka ingin 

mensejahterkan 

perekonomian 

warga yang menjadi 

buruh.   

Perebedaanya 

adalah di 

pembahasan jurnal 

tersebut lebih 

kepada kekurangan 

pekerja sehingga 

harus  

mendatangkan 

pekerja batiknya 

dari luar kota,entah 

itu yang berusia 
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industrilisasi oleh 

pemerintah 

Kabupaten, 

kurangnya 

pengembangan dan 

penguatan sumber 

daya informasi. 

Strategi inovatif 

yang dibidik oleh 

pemerintah daerah 

diharapkan mampu 

melestarikan UKM 

batik tulis Jetis pada 

tahap tahap 

berikutnya dapat 

berjalan dengan 

maksimal dan baik 

serta membuat 

kesejahteraan 

masyarakat 

khusunya tenaga 

kerja menjadi 

meningkat dalam 

kelangsungan usaha 

batik tulis Jetis di 

Kabupaten Sidoarjo.  

lanjut bahkan anak 

muda sekalipun dan  

Home Industri Batik 

Djojo Koesoemo 

lebih megutamakan 

generasi mudanya 

untuk lebih kreatif 

lagi terhadap urusan 

membatik,alasanny-

-a adalah sederhana 

karena semangat 

generasi muda lebih 

besar dari pada yang 

berusia lanjut.  

3. Batik  Dan  Kontribusinya  

Terhadap  Perekonomian 

Nasional Oleh Ihyaul 

ulum 

 

Penelitian ini 

Mengkaji tentang 

Dalam konteks inilah 

bahwa  batik bukan 

sekedar budaya khas 

Indonesia, tetapi 

kekayaan intelektual 

bangsa Indonesia dan 

nafas serta  

penggerak kehidupan 

sebagian masyarakat 

Indonesia – artikel 

ini ditulis untuk 

memberikan 

gambaran tentang: 

(1) sejarah batik 

Relevansi penelitian 

saya dengan 

penelitian yang di 

lakukan oleh Ihyaul 

ulum adalah  sama-

sama menjunjung 

tinggi batik sebagai 

kearifan local 
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Indonesia, (2) batik 

sebagai budaya 

nasional, (3) 

mempatenkan batik, 

dan (4) industri batik 

dan sumbangsihnya 

terhadap 

perekonomian 

nasional. 

  

masyarakat yang 

berdampak pada 

perekonomian 

warga masyarakat.   

Perbedaannya 

adalah mereka 

memfokuskan 

pembahasan tentang 

kontribusi upah 

untuk pemerintah 

sedangkan 

pembahasan saya 

adalah untuk 

mensejahterakan 

pendapatan buruh 

batik. 

    

4. Novius,Adri.2012. 

Fenomena Kesejahteraan 

Buruh/Karyawan 

Perusahaan di Indonesia 

Upah harus sesuai 

dengan biaya yang 

diperlukan buruh 

pabrik. Kebutuhan 

fisik, dapat 

dijabarkan sebagai 

kebutuhan  untuk 

menjaga kesehatan 

ragawi buruh, supaya 

ia dapat bekerja 

Relevansi dari 

penelitian 

Novius,Adri.Tentan

-g Fenomena 

Kesejahteraan 
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dengan segenap 

tenaga dan sanggup 

berkonsentrasi penuh 

selama bekerja 

perhitungan atas 

upah tidak boleh 

berdasarkan 

kebutuhan orang 

lajang semata tapi 

harus 

memperhitungkan 

kebutuhan untuk 

berkeluarga. Dengan 

kata lain, bagi 

seorang buruh yang 

sudah berkeluarga, 

anggota keluarganya 

(istri dan anak) 

haruslah juga 

dihitung dalam 

menentukan upah. 

Upah layak harus 

berlaku secara 

nasional tentu 

dengan membuat 

kesempatan bagi 

perbedaan pemberian 

tunjangan sesuai 

dengan kondisi yang 

berlaku.  

Buruh/Karyawan 

Perusahaan di 

Indonesia memilki 

kesamaan fokus 

penelitian yang 

sama dengan 

penelitian tentang 

studi.   

Perbedaannya 

adalah mereka lebih 

memfokuskan upah 

buruh yang sesuai 

dengan statusnya 

seperti masi lajang 

ataupun sudah 

berkeluarga,intinya 

adalah menggaji 

buruhnya sesuai 

dengan kebutuhan 

yang dimiliki oleh 

buruhnya.  
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2.2.Strategi Industri Kecil  

Dalam dunia bisnis sekarang ini sudah memasuki zaman globalisasi dalam 

perdagangan internasional, untuk tetap dapat bersaing dalam menghadapi zaman 

globalisasi yang sekarang ini seseorang harus dapat menguasai sebuah manajemen 

terutama manajemen industri bagi seorang wirausahawan. Secara umum manajemen 

industri adalah tatacara mengatur sebuah industry yang bertumpu pada keunggulan 

sumberdaya insani dalam menghadapi lingkungan usaha. Seorang manajemen industry 

harus dapat menguasai manajemen kauangan, manajemen kualitas, manajeman 

inovasi, manajeman SDM, manajemen pemasaran, manajemen keputusan dan 

manajemen Ekonomi teknik.Seorang manajemen keuangan harus dapat merencanakan 

anggaran, memeriksa, mengendalikan , mengelola, mencari dan menyimpan dana. 

Tujuan dengan adanya manajer keuangan untuk mengelola dana perusahaan pada suatu 

perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalisasi nilai perusahaan. Dengan 

demikian apabila suatu saat perusahaan dijual maka harganya dapat ditetapkan setinggi 

mungkin. Manajemen kualitas adalah strategi bagai mana cara menbuat sebuah produk 

yang berkualitas sehingga produk tersebut disukai oleh pasar. Untuk membuat produk 

yang berkualitas dan disukai pasar seorang manajer harus bisa menanamkan kesadaran 

pekerja agar dapat bekerja secara efektif, efisien dan inovatif. Yang dimaksud dengan 

manajemen inovasi adalah bagaimana seorang pengusaha harus berfikir sekreatif 

mungkin untuk membuat produk baru dari produk yang lamayang akan dipasarkan 

memiliki keungulan dan desain yang menarik/ baru agar konsumen tidak bosan. Suatu 

proses manajemen SDM terkait tiga proses. Pertama, mengembangkan dan 

memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan (onboarding). 
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Kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. 

Ketiga, menarik sebanyak mungkn pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen dan 

karakter bekerja pada perusahaan. Kegiatan manajemen pemasaran adalah peroses 

pemasaran dapat dilakukan sebelum barang diproduksi dan tidak berakhir dengan 

penjualan. Pada saat pemasaran produsen harus mengetahui apa minat dan keinginan 

dari konsumen, sehinga memberikan kepuasan pada konsumen dan usahanya dapat 

berjalan terus. Manajemen keputusan merupakan sikap yang harus di ambil untuk 

mengalokasikan dana maupun SDM. Agar keputusan yang diambil tidak salah seorang 

wirausahawan harus dapat menguasai dan memahami teknik SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, 

Technological), dan STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, 

Regulatory).  

Ekonomi teknik adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang 

digunakan ketika satu atau lebih alternatif dipertimbangkan untuk dipilih dalam 

menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Bisa juga dikatakan bahwa ekonomi 

teknik adalah sekumpulan teknik matematika yang menyederhanakan perbandingan 

ekonomi dalam suatu kasus di bidang teknik. Ilmu ekonomi tidak pernah lepas dari 

ilmu teknik, terutama dalam perancangan dan penerapannya di masyarakat. Dalam hal 

tersebut, selalu ada beberapa alternatif dalam pelaksanaannya yang masing-masing 

alternatif memiliki keuntungan dan kerugian yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya. 

Namun penyelesaian masalah tersebut selalu memiliki kriteria ekonomi, dan kriteria 

tersebut digunakan untuk memilih satu dari banyak alternatif yang tersedia tersebut.  
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2.3. Strategi Perusahaan Secara Umum 

Adapun strategi bagi perusahaan secara umum adalah : 

a. Sebagai cara untuk mengantisipasi masalah-masalah perusahaan di masa depan pada 

kondisi perusahaan yang berubah secara cepat. 

b. Dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa depan dengan jelas kepada 

semua karyawan.  

 c.Membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang beresiko. 

d. Untuk memonitor apa yang dikerjakan dan apa yang terjadi di dalam perusahaan 

agar dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau justru 

mengarah pada kegagalan.    

Philip Kotler ( 1991: 20) berpendapat bahwa pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan melalui proses itu individu-individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan dan secara 

bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan individu dan kelompok lain. Dari 

definisi Philip Kotler tersebut, kita melihat bahwa dasar pemikiran pemasaran dimulai 

dari kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga bukan pemasar yang menciptakan 

kebutuhan melainkan kebutuhan tersebut sudah ada sebelumnya.Pemasar 

mempengaruhi permintaan dengan membuat produk yang menarik, terjangkau, cocok 

dan mudah didapat oleh konsumen.  

Jenis Pemasaran 

Dalam bisnis barang atau jasa pemasaran bersifat sangat komplek karena 

banyak elemen yang mempengaruhi seperti internal organisasi,lingkungan fisik, 

komentar dari mulut ke mulut dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut Gronrous 
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(dalam bukunya Fandy Tjiptono 2008: 144) mengemukakan bahwa pemasaran ada 3 

macam, yaitu : 

a. Pemasaran Eksternal 

Dilakukan untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Hal ini adalah 

merupakan pekerjaan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyiapkan, 

menentukan harga, mendistribusikan dan mempromosikan barang atau jasa kepada 

konsumen. 

b. Pemasaran Internal 

Dilakukan untuk menghubungkan perusahaan dengan karyawan.Dalam hal ini 

perusahaan melatih dan memotifasi karyawan untuk melayani konsumen dengan baik.  

c. Pemasaran Interaktif 

Dalam hal ini menghubungkan antara konsumen dengan karyawan perusahaan. 

Pemasaran interaktif merupakan gambaran atas keahlian karyawan dalam melayani 

konsumen.   

 

 

2.4.Sistem Penggajian Terhadap Buruh    

 Dalam  perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi 

menjodi dua golongan: gaji dan upah. Gaji umumnua merupakan pembayaraan atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunuyai jenjang jabatan 

manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran jasa atas penyerahan jasa 

yang dilaitukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara 
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tetap perbulan, sedangkan upah dihitung bardasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah 

satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. 

  Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan 

departemen personalia dan umum, departemen keuangan, dan departemen akuntansi. 

Departemen personalia dan umum pertanggung jawab dalam pengangkAtan karyawan, 

penetapan jabatan, penetapan tarip gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, 

mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai 

tunjangan kesejahteraan karyawan serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Bagian 

Keuangan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta 

berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Bagian Akuntansi bertangggungjawab 

atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan 

perhitungan harga pokok produk dan penyediakan informasi guna pengawasan biaya 

tenaga kerja. 

Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini: 

1.      Prosedur pencatatan waktu hadiri 

2.      Prosedur pembuaton daftar gaji. 

3.      Prosedur pembayaran gaji. 

4.      Prosedur distribusi gaji. 

Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini; 

1.      Prosedur pencatatan waktu hadir. 

2.      Prosedur pencatatan waktu kerja. 

3.      Prosedur pembuatan daftar upah. 
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4.      Prosedur pembayaran upah. 

5.      Prosedur distribusi upah. 

Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu 

hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh Bagian Pencatat 

Waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kontor administrasi atau 

pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa, yang karyawan 

harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan atau dapat 

menggunakan kartu hadir (berupa clock card) Yang dicap secara otomatis dengan 

menggunakan mesin pencatat waktu (time recorder). Pencatatan waktu hadir ini 

diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan yang 

digaji bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat 

memperoleh gaji penuh, atau harus dipotong akibat ketidak hadiran mereka. 

Prosedur pencatatan waktu kerja Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya 

berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja 

di bagian produksi untuk keperluan distribusi upah karyawan kepada produk yang 

menikmati jasa karyawan tersebut. Jika misaanya seorang karyawan pabrik hadir di 

perusahaan selama 7 jam suatu hari kerja, jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi 

waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan demikian waktu kerja 

ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang 

diproduksi. 

Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, Bagian Gaji dan 

Upah membuat daftar gaji dan upah karyawan . Data yang dipakai sebagai daras 

pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan 
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baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji 

bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Jika gaji karyawan melebihi penghasilan tidak 

kena pajak, informasi mengenai potongan PPh pasal 21 dihitung oleh Bagian Gaji dan 

Upah atas dasar data yang tercantum dalam kartu penghaslian karyawan. Potongan PPh 

pasal 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji dan upah. 

Prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur pembayaran gaji dan upah 

melibatkan Bagian Utang dan Bagian Kosa. Bagian Utang membuat perintah 

pengeluaran kas kepada Bagian Kosa untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan 

upah. Bagian Kosa kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukan uang 

ke amplop gaji dan, upah. Jika Jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian 

amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar (pay master). Pembayaran 

gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah, kepada 

karyawan. 

Prosedur distribusi gaji upah. Dalam prosedur distribusi gaji dan upah, Biaya 

tenaga kerja didistribusikon kepada departemen-departemen yanbg menikmati manfaat 

tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengawasan biaya 

dan perhitungan harga pokok produk. 

 

Pada penerapan di lapangan, strategi pemasaran sangat erat hubungannya 

dengan marketing mix (bauran pemasaran). Seperti yang diungkapkan oleh Marwan 

Asri (1991: 30) dapat diartikan bahwa strategi pemasaran mengandung dua faktor yang 

terpisah tetapi berhubungan erat yaitu target pasar yang dihubungkan dengan 
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marketing mix. Target pasar merupakan suatu kelompok konsumen yang homogen, 

yang merupakan sasaran pasar sedangkan marketing mix adalah kombinasi dari empat 

elemen yaitu perencanaan produk, penentuan harga, sistem distribusi, dan promosi 

yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan target pasar dan pada saat yang 

bersamaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemasaran.   

2.5.Konsep Dasar Strategi Pemasaran  

 

Konsep yang mendasari dari strategi pemasaran adalah sebagai berikut: 

a. Target Pasar 

Penetapan target pasar meliputi daya tarik setiap segmen pasar dan pemilihan satu atau 

beberapa segmen pasar untuk dimasuki.  

Dalam mengevaluasi pasar yang berbeda, sebuah perusahaan harus memperhatikan 

tiga faktor utama yaitu :  

1) Ukuran dan pertumbuhan segmen 

Perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan dan menganalisis data hasil 

penjualan terakhir, memproyeksikan tingkat pertumbuhan dan tingkat laba yang 

diinginkan dari berbagai segmen. Data tersebut akan ditarik ke dalam segmen yang 

memiliki ciri pertumbuhan dan ukuran yang tepat.  

2) Daya tarik struktur segmen 

Perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor struktural yang dapat mempengaruhi 

daya tarik segmen dalam jangka panjang.Misalnya, perusahaan harus mengukur 

pesaing yang berpotensi.Suatu segmen kurang menarik jika di dalamnya telah terisi 

banyak pesaing yang kuat dan agresif. Daya beli konsumen yang relativ juga 

berpengaruh terhadap daya tarik segmen, jika konsumen dalam suatu segmen memiliki 
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daya tawar yang kuat, mereka akan berupaya memaksa penjual untuk menurunkan 

harga.   

3) Tujuan dan sumber daya perusahaan  

 

Jika suatu segmen berkembang dengan baik dan mempunyai ukuran yang tepat, dan 

secara struktural menarik, perusahaan harus mempertimbanglan tujuan dan sumber 

dayanya yang berhubungan dengan segmen tersebut. Perusahaan harus berusaha sekuat 

tenaga dengan menggunakan seluruh sumber daya dan kecakapan yang dimilikinya 

untuk menguasai segmen sepenuhnya. (Mahmud Machfoedz, 2005: 70-71)   

b. Bauran pemasaran ( Marketing Mix )              

Mutiar Rinasih, 2005: 7) mendefinisikan bahwa marketing mix adalah 

perangkat variabel-variabel pemasaran terkontrol yang merupakan gabungan untuk 

menghasilkan tanggapan yang diinginkannya dalam pasar sasaran (target market).  

Marketing mix terdiri dari segala sesuatu hal yang dapat dilakukan untuk 

mempengaruhi permintaan akan produknya.Marketing mix dapat dikelompokkan ke 

dalam variabel yang dikenal ”4 P” yaitu : produk (Product), harga (Price), tempat atau 

distribusi (Place), dan promosi (Promotion).  

Dari pendapat-pendapat diatas bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat 

variabel yaitu : 

1. Produk ( Product ) 

Untuk memperlancar arus produk dari produsen ke konsumen akhir, 

perusahaan tidak hanya dituntut membuat produk yang sesuai dengan selera konsumen 

tetapi dituntut pula agar produk yang dihasilkan tidak mengecewakan konsumen, 

sehingga konsumen tidak pindah ke perusahaan lain.   
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Produk adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan kepuasan pada 

pemakainya, atau dapat pula dikatakan bahwa produk merupakan kumpulan atau 

kesatuan atribut atribut yang secara bersama-sama memuaskan kebutuhan seseorang, 

seperti warna, pembungkusan, harga, manfaat dan sebagainya.  

Perencanaan produk pada dasarnya diperlukan agar perusahaan dalam 

mempertahankan dan meningkatkan penjualannya perlu mengadakan penyempurnaan 

dan pengembangan produknya sehingga dapat memberikan daya guna dan pemuas 

yang lebih besar.  

2.Harga(Price)   

 

Selain desain produk, harga merupakan salah satu bauran pemasaran yang 

menentukan diterima tidaknya barang oleh konsumen. Selain itu, harga juga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau 

pendapatan serta menghasilkan penerimaan penjualan bagi perusahaan sedangkan 

unsur lainnya hanya menimbulkan biaya atau pengeluaran saja. Berdasarkan definisi 

tersebut, maka setiap perusahaan hendaknya dapat menetapkan harga dengan 

tepat.Tujuan penetapan harga adalah : 

a) Untuk mendapatkan atau menghasilkan laba paling tinggi. 

b) Agar dapat meningkatkan dan mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. 

c) Untuk mempertahankan citra (image) suatu perusahaan atau untuk meningkatkan 

persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan 

sehingga perusahaan bertahan hidup. 

d) Tujuan stabilitas harga dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan 

hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. 
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(Fandy Tjiptono, 2008: 152-153)   

Prosedur penetapan harga, pada dasarnya dilakukan dengan melihat orientasi : 

a) Orientasi biaya 

Penetapan harga dengan berorientasi biaya memperlihatkan bahwa harga jual 

ditetapkan dengan cara menambahkan suatu prosentase tertentu atau sejumlah 

keuntungan terhadap biaya produksi.  

b) Orientasi permintaan 

Penetapan yang berorientasi kepada permintaan menghendaki penetapan harga 

yang didasarkan lebih kepada persepsi pihak konsumen dan intensitas permintaan dan 

bukan kepada biaya.  

c) Orientasi terhadap pesaing 

Perusahaan yang berorientasi kepada pesaing mungkin akan berupaya 

menetapkan harga yang lebih murah atau lebih mahal dari harga pesaing dengan suatu 

prosentase tertentu.(Basu Swastha Dh, 1987: 31-32)  

3. Promosi ( Promotion ) 

Alat yang digunakan untuk memperlancar penjualan suatu produk adalah 

melalui promosi. Promosi adalah salah satu bagian dari marketing mix yang besar 

peranannya dalam pemasaran produk dan jasa. Oleh karena itu suatu perusahaan harus 

menetapkan dan menjalankan strategi promosi yang tepat. Menurut Fandy Tjiptono 

(2008: 222) istilah promosi dapat didefinisikan semua kegiatan dimasukkan untuk 

menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk 

memberi informasi tentang keistimewaan, untuk mengubah sikap ataupun untuk 

mendorong orang untuk bertindak (dalam hal ini membeli).Secara singkat promosi 
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berkaitan dengan upaya bagaimana orang dapat mengenal produk dari suatu 

perusahaaan, lalu a) Personal selling ”Personal selling adalah komunikasi langsung 

antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon 

pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka 

akan mencoba dan membelinya.” (Fandy Tjiptono, 2008: 224)Personal selling 

biasanya dititik beratkan lebih banyakoleh produsen barang industri. Selain itu 

personal selling biasanya juga hanya digunakan untuk mencapai penyalur seperti 

pedagang besar dan pengecer.  

b) Periklanan 

Periklanan mencakup penyampaian informasi melalui berbagai media. Periklanan 

ditujukan untuk mencapai pasar secara massal dengan biaya yang relatif tidak mahal. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008: 226) periklanan adalah proses yang meliputi persiapan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan iklan. Tujuan periklanan secara 

keseluruhan adalah mempengaruhi tingkat penjualan agar tingkat keuntungan 

perusahaan meningkat.  

c) Promosi penjualan  

 

Perusahaan sering menggunakan teknik promosi penjualan seperti pameran peragaan 

sebagai bagian dari promotion mix untuk barang industri. Promosi penjualan 

mencakup semua kegiatan seperti : pertunjukkan, peragaan dan pameran-pameran yang 

lain. 

d) Publisitas   
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Kegiatan publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam 

suatu produk untuk membentuk citra (image) produk yang bersangkutan. 

Dibandingkan dengan iklan, publisitas mempunyai kredibilitas yang lebih baik karena 

pembenaran dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan.Publisitas juga dapat 

memberi informasi lebih banyak dan lebih terperinci daripada iklan, dan publisitas 

tidak mungkin diulangulang seperti iklan. Oleh karena itu publisitas  biasanya 

merupakan bagian dari departemen humas perusahaan.   

4. Distribusi atau Tempat ( Place ) 

Dalam rangka memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka 

salah satu faktor yang penting adalah memilih secara tepat saluran distribusi yang akan 

digunakan. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh barang konsumsi, distribusinya baik 

melalui pedagang besar dan pengecer ataupun pengecer saja. 

Produsen dapat memperoleh penghematan biaya dengan melimpahkan sebagian fungsi 

pemasarannnya kepada perantara.  

 2.7.Buruh Sebagai Komponen Industri  

Nilai lebih seorang buruh professional sangat jelas di dalam sebuah hubungan 

industrial terlebih di era sekarang ini, dimana perkembangan industri dan 

teknologi,berkembang begitu pesat dan sangat wajar, jika pihak perusahaan dan 

majikan membutuhkan tangan-tangan terampil dan kreatif yang bisa menjawab 

tantangan zaman. Sudah tentu buruh professional akan memperoleh upah yang lebih 

dibanding mereka yang tidak memiliki keahlian dan dari segi moral akan mendapat 

penghargaan dari relasinya (Jalil,Abdul:2008). 
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 Undang-undang perburuhan (Buruh atau Pekerja ) mengakui bahwa individu 

yang menunaikan pekerjaan bagi setiap pemilik pekerjaan berhak menerima upah 

sesuai kesepakatan khusus atau umum yang dibuat,apakah secara lisan atau untuk 

pelatihan atau percobaan. Berdasarkan ketentuan ini, tidak setiap orang yang telah 

menunaikan dan melaksanakan pekerjaan dapat dianggap sebagai buruh. Kecuali bila 

hal-hal tersebut terpenuhi di dalamnya  di tetapkan undang-undang perburuhan. Karena 

bila sebagian hal tidak tepenuhi, maka ia tidak dapat dianggap sebagai buruh 

berdasarkan undang-undang perburuhan (Al-Qarasyi,Baqir Syarif :2007). Kalang 

buruh terdiri dari dua jenis, yaitu : 

Pertama adalah para pekerja merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan 

bayaran khusus. Mereka itu seperti para pengelola industri kerajinan yang memiliki 

tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri. 

Sedangkan yang kedua adalah para pekerja sekunder (lapisan kedua), yaitu orang- 

orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di 

lahan pertanian, perindustrian, sektor perdagangan, serta berbagai layanan lainya, 

apakah pekerjaan itu untuk pribadi-pribadi tertentu atau untuk negara.Banyak buruh 

menganggap bahwa hubungannya dengan perusahaan adalah masalah pribadi, murni 

antara pencari kerja dan pemilik lapangan pekerjaan.  

Semua masalah diletakkan pada masalah psikologis. Sehingga, dalam kondisi 

apa pun, sulit membuat buruh bisa berdiri setara dengan pemilik modal. Padahal, 

pemilik modal, buruh, dan produksi adalah sebuah kesatuan sosial yang tidak bisa 

dipisah begitu saja. Tidak ada proses produksi yang tidak melibatkan buruh. Sehingga 

peralihan kesadaran dari personal ke komunal, mengubah konteks psikis ke ranah 
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sosial, adalah pembentukan dan penguatan sistem dalam diri buruh. Kesadaran sosial 

meniscayakan kebutuhan untuk saling memperkuat jaringan komunitas. Kesadaran ini 

membantu menyebarkan distribusi pendapatan sehingga setiap komunitas mempunyai 

daya tahan yang sama. Kesadaran yang integral dan sistemik pada ruang ini hanya 

dapat tercapai melalui perkaderan di tiap basis komunitas buruh. Sehingga tidak ada 

yang mengklaim bahwa gerakan buruh adalah sebuah gerakan reaksioner 

(Suwigyo,Adinto:2012). 

Pengusaha menanggung untung berlipat ganda dengan memperkerjakan buruh 

hanya membayar upah berdasarkan kemampuan buruh berproduksi. Dengan bermacam 

alasan, tidak ada upah yang benar-benar layak. Upah bukan lagi legitimasi legal atas 

hubungan industrial, bukan lagi semata-mata penghargaan atas nilai kerja seorang 

manusia beradab, melainkan menjadi ukuran dari daya tahan hidup seseorang terhadap 

harga kebutuhan pokok. Upah sudah berubah menjadi alat hegemoni pemilik modal 

terhadap kelas buruh (Adinto:2012).   

 

2.8. Buruh Sebagai Sistem Alat Produksi  

Kedatangan modal menurunkan alam sebagai faktor determinan menjadi sekadar 

faktor pendukung saja. Alam tidak lagi dianggap penting, produksi besar-besaran 

berbasis order menjadikan tenaga kerja sebagai faktor yang lebih penting bagi sistem 

ekonominya. Semua alat produksi termasuk tenaga kerja dinilai dengan uang. 

Pembagian hasil pengolahan alam tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan 

kelompok-kelompok sebagaimana tradisi ekonomi self-sufficient tetapi sepenuhnya 

untuk pasar. Korporasi menjualnya ke pasar, dan di pasar dia mengembalikan 
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keuntungan investasi untuk keuntungan berlipat-lipat. Semakin banyak keuntungan 

yang dimilikinya, maka semakin besar pemilik modal mencapai penguasaan sistem 

produksi (Suwigyo,Adinto : 2012).  

Para pemilik modal ini menjadi kelompok-kelompok elit yang kita kenal dengan 

sebutan kelas borjuis. Sementara kelompok yang hanya mampu menyetor tenaga dalam 

proses produksi, dikenal dengan sebutan kelas pekerja (ploretar). Istilah dalam sistem 

ekonomi kapital ini kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembagian 

sistem sosial kemasyarakat yang dianggap permanen dan tidak dapat diubah-ubah lagi. 

Manusia pekerja yang pada awalnya egaliter dan memahami bahwa pembagian kelas 

hanyalah sekadar pembagian tugas sosial dalam rangka mendapatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran bersama melalui pengolahan alam, perlahan-lahan mengubah 

persepsi dirinya menjadi menjadi buruh/pekerja (Suwigyo,Adinto :2012). 

Kelas buruh sebagai alat produksi menimbulkan pula hukum supply-demand 

besarnya permintaan tenaga buruh demi mendukung investasi dan kredit yang 

ditanamkan pemodal di sektor industri menyebabkan buruh, dari sekadar kelas sosial 

menjadi bagian dari komoditas ekonomi.  Apabila pada masa lalu, ekonomi kapital 

menggunakan kuasa imperialisme dan fasisme demi memperoleh tenaga buruh murah 

melalui kerja paksa dan perbudakan (slavery), maka pada masa sekarang korporasi 

mengandalkan keberadaan negara dan agen-agen pencari kerja melalui aneka peraturan 

dan semangat membuka lapangan pekerjaan. Buruh menyadari bahwa dirinya adalah 

alat produksi yang penting, yang memiliki hak untuk memperoleh pembagian yang 

layak dari keuntungan korporasi agar tercapai cita-cita kesejahteraan dan 

kemakmurannya (Suwigyo,Adinto :2012).  
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  Buruh yang terkungkung dalam sistem sosial proletarnya telah mematok 

nasibnya untuk menua dan mati sebagai buruh dengan menerima dan mengakui sistem 

perburuhan. Tidak ada penolakan atau perlawanan yang buruh dapat lakukan untuk 

mendesain ulang sistem perburuhan yang mereka jalani selama ini. Buruh telah berada 

dalam zona nyaman (comfort zone), menyukuri hidupnya sebagai bahan bakar 

perusahaan. Sedangkan kelas lain (borjuis) terus memperkuat diri karena memang tidak 

ingin berubah sebagai kelompok dominan dan penguasa alat produksi 

(Suwigyo,Adinto : 2012).Menurut (Qorashi,Baqir Sharief :2007) jenis-jenis pekerjaan 

buruh yang banyak menguras tenaga dalam sektor industri maupun buruh pada sektor 

non industri yang buruh tempat bekerja sehari- hari dialkukanya diantaranya adalah :   

1.  Industri 

Industri ini bermakna memproduksi barang – barang penting bagi manusia yang 

di ambil dari pembendaharaan kekayaan alam, suatu industri yang mencari  lokasi-

lokasi dan tempat-tempat yang terdapat materi-materi yang telah disediakan  oleh alam 

melalui trasformasi dan perubahan-perubahan yang langsung secara tak terduga atas 

alam semesta sejak duluh dan selanjutnya materi-materi itu diprouksi melalui jalan dan 

sarana yang sangat mudah plus pembiayaan yang sangat minim.   

2. Industri Manufaktur  

Industri ini bermakna mentrasformasikan bahan-bahan mentah menjadi 

beragam bentuk yang bermanfaat bagi manusia dan untuk memenuhi kebutuhanya. 

Termasuk dalam kategori ini juga mendirikan bagunan-bangunan. Karena pekerjaan-

pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan ini berkaitan dengan mengumpulkan bahan-

bahan mentah yang melimpah selanjutnya merekatkan atau memadukanya satu sama 
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lain. Bidang pekerjaan dalam industri-industri manufaktur itu sangat luas, karena 

segala sesuatu yang kita lihat di sekeliling kita yang dihasilkan oleh industri-industri 

ini, dan sangat jarang manusia menggunakan materi-materi yang masih dalam kondisi 

sederhana yang diperoleh dari alam, melainkan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk 

lain yang bukan bentuk alamiahnya.     

3. Industri Perdagangan 

Industri ini bekerja dengan mengumpulkan produk-produk dan hasil  

produksinya di wilayah  yang banyak memproduksinya dan mengirimnya ke tempat-

tempat yang kurang memilikinya. Industri tersebut juga berfungsi dalam menjaga dan  

menyimpanya selama hasil  produksi itu tersedia melimpah, kemudian mengangkutnya 

ke pasar sewaktu-waktu terjadi kelangkaan dan mempermudah jalan bagi merekah 

yang ingin memperolehnya.     

2.9.Penentuan Upah di Industrri 

Menurut (Qorasi,Baqir Sharief ;2007) hak-hak buruh yang paling penting 

adalah yang berhubungan dengan masalah penentuan upah kerjanya, pihak-pihak yang 

dapat menentukan upah adalah sebagai berikut : 

a. Buruh dan pemilih usaha, keduanya bersepakat dalam menentukanya. 

b. Serikat buruh ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh 

bersama pemilik usaha, dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada 

mereka untuk melakukanya. 

Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya, negara tidak menghilangkan 

hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka 
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buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tampa adanya 

unsur paksaan.      

2.10.Asosiasi Pengusaha dan Peran Pemerintah  

Di antaranya adalah sebagai berikut dibawah ini menutut (Haryani,Sri : 2002) adalah:   

a. Asosiasi 

     Perbedaan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja bahwa asosiasi 

pengusaha ini anggotanya adalah para pengusaha. Selain itu, para pengusaha 

merupakan kelompok pemilik modal, dengan demikian mereka secara ekonomi sangat 

kuat. Hal yang mendorong mereka dalam asosiasi/serikat pengusaha, bukan untuk 

memperjuangkan masalah ekonomi. Asosiasi pengusaha yang terbentuk di negara 

kapitalis biasanya lebih kuat dibanding asosiasi pengusaha dinegara komunis atau 

sosialis. Hal ini disebabkan pada negara kapitalis aset suwasta lebih besar untuk 

menentukan usaha yang dianggapnya menguntungkan.   

a) Peran Pemerintah  

     Secara umum peran pemerintah dalam industri adalah mengatur hubungan 

atara serikat pekerja dengan pengusaha/asosiasi pengusaha. Dengan adanya pengaturan 

ini diharapkan hubungan kerja terjalin secara harmonis, masing-masing tidak memaksa 

kehendaknya. Selanjutnya tercipta kebebasan bekerja dan berusaha yang akhirnya 

dapat meningkatkan produksi nasional. 

b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Hubungan kerja, hubungan atara pekrja/buruh dan pengusaha, selalu 

memberikan perhatian yang khusus karena antara keduanya selalu dirasakan hubungan 

yang tidak seimbang. Kedudukan yang tidak seimbang ini rentan terhadap terjadinya 
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perselisihan hubungan industrial yang bisa dikatakan oleh berbagai masalah, anatar lain 

sebagai berikut : 

1. Pengusaha tidak memenuhi hak pekerja/buruh sesuai dengan yang diperjanjikan baik 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. 

2. Pengusaha kadang kalah bersikap diskriminatif anatar pekerja/buruh pria dan 

perempuan antara agama dan warna kulit. 

3. Pekerja atau buruh sendiri tidak disiplin dengan norma kerja, wkatu kerja, dan hal – 

hal lain yang tercantum dalam peraturan perusahaan. 

4. Perbedaan pemahaman terhadap keteraturan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama. 

5. Kadangkala tidak tercapai kesepahaman terhadap syarat-syarat kerja, pengusaha yang 

tidak mengindahkan hak- hak pekerja/buruh dan perkumpulanya (serikat pekerja/ 

buruh) (Asyhadie,Zaeni : 2009).   

2.11.  Kehidupan Sosial Ekonomi  

Apabila dilihat dari arti kata kehidupan sebenarnya adalah cara atau keadaan 

tentang hidup, dan arti kata sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, 

sedangkan arti ekonomi adalah ilmu mengenai azaz – azaz produksi distribusi dan 

pemakaian barang – barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian dan 

perdagangan(Astahardi : 1995).  Kehidupan sosial ekonomi harus dipandang sebagai 

suatu (sistem sosial) yaitu  suatu keseluruhan bagian – bagian atau unsur – unsur saling 

berhubungan dalam satu – kesatuan.  Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama 

manusia atau kesatuan manusia yang hidup dalam suatu pergaulan (Suleman,Munandar 

; 1986). Oleh karena itu kehidupan sosial pada dasarnya ditandai dengan : 
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1. Adanya kehidupan bersama yang pada ukuran minimnya berjumlah dua orang  atau 

lebih . 

2. Manusia tersebut bergaul (berhubungan) dan hidup bersama dalam waktu yang 

cukup lama. Oleh karena itu mereka bergaul , hidup cukup lama dan hidup bersama 

maka akan terjadi adaptasi dan perorganisasian perilaku serta munculnya suatu 

perasaan sebagai kesatuan (kelompok). 

3. Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

4. Suatu sistem hidup bersama. 

  Kehidupan sosial seperti yang dikemukaan tersebut mengartikan bahwa adanya 

interaksi yang terjadi di dalam masyarakat . adanya hubungan – hubungan sosial atau 

hubungan saling mempengaruhi dalam artian terjadi interaksi sosial.  Interaksi pertama 

tejadi dalam keluarga dimana hal tersebut terjadi pada ayah, ibu dan anak. Interaksi 

dengan anggota keluarga maka akan muncullah dengan masyarakat luar. 

Pola hubungan interaksi tentu dipengatuhi oleh linkungan dimana dimana 

masyarakat tersebut bertempat tinggal. Pada masyarakat yang hidup di perkotaan  

hubungan interaksi biasanya dieratkan oleh status, jabatan dan pekerjaan yang telah 

dimiliki. Hal ini menyebabkan stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Pekerjaan yang 

bergengsi dan bergaji tinggi akan menaikkan pristise sesorang. Sedangkan pekerjaan 

yang bergaji rendah akan tidak menjanjikan prestise , kehormatan, kerja yang menerik,  

kesempatan untuk maju atau yang lainya.(Suparlan,Parsudi : 1984)  

Kehidupan sosial ekonomi adalah perilaku sosial dari masyarakat yang 

menyangkut interaksinya dan perilaku ekonomi dari masyarakat yang berhubungan 

dengan pendapatan dan pemanfaatanya. Bila berbicara mengenai kehidupan sosial 
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ekonomi berarti juga membahas tentang kebutuhan dan bagaiman seseoang memenuhi 

kebutuhan tersebut atau pemanfaatan hasil ekonomi yang diperoleh. Jadi kehidupan 

sosial ekonomi yang dimaksud adalah cara – cara atau strategi yang ditetapkan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari, serta pemanfaatan penghasilan 

atau hasil ekonomi  yang diperoleh dan juga berbicara  mengenai kehidupan sehari- 

hari. 

  Berhubugan dengan kehidupan sosial ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur 

kebutuhan dan pemenuhanya, Abraham Maslow mengelompokkan 5 tingkat 

kebutuhan manusia , yaitu : 

1. Kebutuhan dasar fisiologis/kebutuhan fisik (phisiological Needs) yang diperlukan 

untuk mempertahankan hidup seperti kebutuhan akan makan, istirahat, udara segar, 

air, vitamin dan sebagainya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer. 

2. Kebutuhan akan rasa aman (savety needs) ditunjukkan oleh anak dengan pemenuhan 

kebutuhan  secara pasti, kontinu dan teratur. Anak muda terganggu dalam situasi 

yang situasi yang dirasakan sebagai situasi yang membahayakan, situasi yang kacau, 

tak menentu, ia tidak menarik diri dalam situasi asing baginya. Anak membutuhkan 

perlindungan yang memberi rasa aman. 

3. Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai (love needs) merupakan dorongan atau 

keharusan baginya untuk mendapatkan tempat dalam suatu kelompok dimana ia 

memperoleh kehagatan persaan dan hubungan dengan masyarakat lain secara 

umum. 

4. Kebutuhan akan harga diri (Estem Needs) menuntut pengalaman individu sebagai 

pribadi yang bernilai, sebagai manusia yang berarti dan memiliki martabat. 
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Pemenuhan kebutuhan ini akan menimbukan rasa percaya diri sendiri, menyadari 

kekuatan – kekuatanya, merasa dibutuhkan dan mempunyai arti bagi lingkunganya. 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri ( Self – Actualization) memberikan dorongan 

kepada setiap individu untuk mengembangkan atau mewujudkan seluruh potensi 

dalam dirinya. Dorongan ini merupakan dasar perjuangan setiap individu untuk 

merealisaikan dirinya, untuk menentukan dirinya/ indentitasnya dan menjadi dirinya 

sendiri. Kebutuhan ini tumbuh secara wajar dalam diri setiap manusia (Maslow,A : 

1994). 

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur 

secara sosial dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat pemberian posisi 

ini disertai pula dangan posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat pemberian 

posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

pembawa status (Koentjaraningrat : 1997)  

Pemenuhan kebutuhan manusia bekerja dan menghasilkan barang dan jasa. 

Selain itu manusia juga mempunyai sumber daya dimana sumber daya manusia yang 

dimaksud adalah : 

1. Sumber daya manusia mengandung pergantian usaha kerja atau jasa dalam proses 

produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang 

diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. 

2. Sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu untuk memberikan barang 

dan jasa tersebut. Mampu bekerja berarti mempu melakukan kegiatan kerja dalam 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia 

(Simanjuntak,Payaman J : 1985).   
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2.12. Landasan Teori 

Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori sistem dari 

Talcott Parsons, dengan alasan: Terletak pada syarat sistem, tetapi terlebih dahulu kita 

harus mengingat pengertian sistem itu. Parsons menyatakan bahwa konsep sistem 

menunjuk pada dua hal. Pertama, saling ketergantungan di antara bagian, komponen, 

dan proses-proses yang meliputi keteraturan-keteraturan yang dapat dilihat. Kedua, 

sebuah tipe yang sama dari ketergantungan antara beberapa kompleks dan lingkungan-

lingkungan yang mengelilinginya. Dengan kata lain, kita juga harus mengerti batasan-

batasan dari sistem sosial itu, sebagai berikut :  

1. Sistem sosial: jaringan hubungan-hubungan antar aktor atau jaringan hubungan 

interaktif.  

2. Sistem sosial menyediakan kerangka konseptual untuk menghubungkan tindakan 

individu dalam situasi yang bervariasi.  

3. Pandangan aktor tentang alat dan tujuan didapat pada situasi yang dibentuk oleh 

kepercayaan, norma dan nilai yang diorganisasikan dalam harapan peran.  

4. Aktor tidak menghadapi situasi sebagai individu sendirian, tetapi lebih sebagai posisi 

dalam peran sosial yang menyediakan perilaku yang sesuai dan juga berhubungan 

dengan peran-peran sosial lain.  

Parsons juga meneliti dalam Economy and Society, yang ditulis Parsons bersama 

dengan N.J. Smelser, disinggung tentang sistem sosial. Dalam konteks ini, sistem sosial 

disamakan pengertiannya dengan masyarakat. Agar sistem bisa hidup dan berlangsung 

dengan baik, terdapat syarat-syarat fungsional dan persoalan paling penting yang harus 

dihadapi, yakni:  
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a. Adaptasi (adaptation), yaitu melindungi dan mendistribusikan alat-alat bertahan dari 

lingkungan atau menyesuaikan tuntutan-tuntutan dari lingkungan, layaknya 

organisme biologis yang bisa  membedakan dunia makna dan dunia fisik. Setiap 

masyarakat harus menemukan kebutuhan perlindungan merupakan syarat minimum 

yang harus dipenuhi, yang selalu melibatkan dalam produksi dan distribusi.  

b. Pencapaian tujuan (goal attainment), yakni menentukan, mengatur, dan 

memfasilitasi pencapaian tujuan dan kespakatan. Konsekuensinya, ia harus 

memiliki alat dan sumber daya untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan 

menetapkan tujuan kolektif. Termasuk menyediakan susunan stuktural untuk 

pencapaian tujuan ini.  

c. Integrasi (integration). Hubungan-hubungan sosial yang melindungi secara 

kooperatif dan terkoordinasi dalam sistem. Jadi, ada koordinasi internal yang 

membangun cara yang berpautan. Masyarakat harus menjamin ukuran koordinasi 

dan kontrol di antara elemen-elemen internal dari berbagai bagian pada sistem 

sosial, layaknya peran dan status sosial yang telah merumuskan mana yang boleh 

atau tidak.  

d. Latensi (latency), dimana terdapat pemeliharaan pola-pola yang di dalamnya 

terdapat motivasi perilaku yang diinginkan. Sistem harus mempertahankan dirinya 

sedapat mungkin dalam keadaan seimbang. Ide-ide sistem budaya membuat cita-

cita dan nilai-nilai umum yang disepakati  

 

 

 




