
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia memasuki era globalisasi yang secara tidak langsung akan 

mempengaruhi segala aspek kehidupan yang ada, salah satunya perkembangan  

industrial yang ada saat ini.Globalisasi yang terjadi di Indonesia dikarenakan perjanjian 

dagang dan industri, baik secara bilateral, multilateral, ataupun antarregional. Indonsia  

bersama komunitas regional di Asia Tenggara atau Asia Pasifik serta komunitas 

internasional lainnya, yang telah mengambil kebijakan tersebut (Sillalahi, 2014:1). 

Dengan adanya era globalisasi ini memperkuat persaingan di kegiatan ekonomi 

nasional maupun internasional terutama disektor industri. Pada kenyataannya 

perindustrian menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi, namun hal ini masih 

sangatlah rawan jika para pelaku industrinya hanya puas dengan hasil yang diperoleh 

karena pertumbuhan ekonomi global terus berjalan.Persaingan industri yang ada di 

Indonesia dinilai belum mampu menopang penuh perkembangan ekonomi nasional. 

Struktur industri saat ini masih dianggap belum siap dalam bersaing dengan pasar 

global, akan tetapi pemerintah tidak hanya diam membiarkan hal ini terus menurus 

menjadi terbengkalai begitu saja (Kemenperin.go.id). 

Beberapa saat yang lalu dikeluarkan peraturan Presiden nomer 2 tahun 2018 

tentang Kebijakan Industri Nasional mengenai pengembangan industri yang 

diharpakan dapat bersaing dengan pasar global (Hukum Online, 2018:1). Dari 

peraturan tersebut dapat dilihat keseriusan Indonesia dalam pengembangan industri-
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industri yang ada, selain itu pemerintah juga terus menciptakan momentum-momentem 

yang kondusif untuk para pelaku industri agar usah-usahnya dapat berjalan dengan 

lancar. Meningkatkan laju pertumbuhan industri diharapkan dapat memberikan efek 

berantai yang luas bagi perekonomian nasional. Adanya pertumbuhan perindustrian 

dapat meningkatkan komptensi industri baru yang semakin banyak dan bersaing dalam 

produk masing-masing hal tersebut mendorong terserapnya tenaga kerja secara besar-

besaran pula.  

Seperti yang dikatakan dengan adanya persaingan industrialisasi membantu 

masyarakat dalam memperoleh penghasilan dan telah merangsang penduduk untuk 

melepaskan cara hidup mereka yang berorientasi pada tradisi serta mendorong mereka 

untuk terus berkembang. Industrialisasi mampu melakukan pemerataan pembangunan 

ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi masalah 

pengangguran. Karena masyarakat akan terus-menerus melakukan berbagai inovasi 

agar dapat terus bertahan hidup. Suatu industri bertujuan untuk menaikkan taraf hidup, 

menghamba pertambahan penduduk dan memudahkan penghidupan masyarakatnya 

(Bintarto, 1968: 17)  

Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari adanya hubungan industrial, hubungan 

industrial berangkat dari pemahaman bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki 

perhatian yang sama atas lancarnya kegiatan operasional perusahaan. Keberhasilan 

perusahaan merupakan tujuan bersama baik pihak perusahaan maupun pekerja. Dapat 

dikatakan hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara para 

pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/ atau buruh dan pemerintah.  
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Hubungan industrial terbentuk dengan mengacu pada landasan falsafah bangsa 

dan negara, yang karena setiap bangsa dan negara mempunyai falsafah yang berbeda 

maka system hubungan industrialpun mengacu pada Pancasila,  maka dari itu  lebih 

dikenal dengan nama Hubungan Industrial Pancasila. 

Bersumberkan Pancasila sebagai landasan filosofis, maka secara normative 

segala aturan hukum yang mengatur Hubungan Industrial Pancasila, berupa hukum 

dasar(UUD 1945), juga peraturan perundang-undangan lainnya adalah 

pengimplentasian dari nilai-nilai pancasila (Soepomo, 1975: 6-7). Dapat disimpulkan 

bahwa Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu hubungan yang terbentuk antara 

para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan 

pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari 

keseluruha pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian 

bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia (Rumimpunu, 2014:118). 

 Hubungan Industrial Pancasila menganggap pekerja bukan hanya sekedar 

faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan 

martabatnya. Karena itu pengusaha seharusnya memperlakukan pekerja bukan hanya 

dari segi kepentingan produksi belaka. Dalam Hubungan Industrial Pancasila terdapat 

keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan. 

Keseimbangan bukan digapai berdasarkan atas perimbangan kekuatan, akan tetapi atas 

dasar rasa keadilan dan kepatutan. Ketidaksetaraan hubungan antara pekerja/buruh dan 

pengusaha menjadikan hubungan tersebut sebagai sebuah hubungan yang cenderung 

eksploitatif dan bersifat sepihak. Kesenjangan hubungan antara pekerja dan pengusaha 

semakin menguat karena mendapatkan pengaruh eksternal seperti ekonomi, sosial, dan 
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politik (Hermawan, 2011: 369). Ketidakharmonisan ini juga dilihat dari sangat 

tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain Pemutusan Hubungan Kerja 

persoalan dalam Hubungan Industrial terdapat juga sistem outsourcing yang tidak 

sesuai dengan pasal  66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  

Kesejahteraan dan jaminan sosial yang tidak berjalan dengan baik juga 

merupakan salah satu persoalan hubungan industrial yang terjadi di Indonesia, 

kesejahteraan dan jaminan sosial juga merupakan salah satu yang terpenting dalam 

membangun kepercayaan antara pengusaha dan pekerja. Salah satu masalah yang 

langsung menyentuh kaum buruh selain kesejahteraan dan jaminan sosial adalah 

rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan upah yang diperoleh dengan tuntutan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungnya, kebutuhan hidup yang semakin 

meningkat disisi lain upah yang diterima relatif tetap, hal ini mendorong terjadinya 

permasalahan hubungan industrial yang ada.  

Faktor lain terjadinya persoalan Hubungan Industrial adalah ketidakadilan 

kontrak kerja, disektor formal terdapat sekitar 60% pekerja yang dipekerjaan 

berdasarkan kontrak kerja yang tidak memberikan jaminan untuk terus bekerja, 

sehingga tidak akan memperoleh kompensasi berupa uang pesangon dan uang 

penghargaan masa kerja pada saat terjadinya PHK. Secara umum, pekerja kontrak 

hanya dibayar untuk setiap hari masuk kerja. Masih banyaknya perusahaan yang 

mempekerjakan pekerjanya secara kontrak menyebabkan perselisihan antar perusahaan 

dan pekerja semakin membesar.  

Permasalahan mengenai Hubungan Industrial masihlah sangat menarik untuk 

dibahas dan dipecahkan seperti permasalahan perjanjian kerja yang terjadi di Pabrik 
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Gula Krebet. Dalam Hubungan Industrial terdapat hubungan kerja yang di batasi oleh 

perjanjian yang telah disepakati bersama. Hubungan kerja terkadang hanya sebatas 

upah saja. Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, menyetakan bahwa: “Hubungan Kerja adalah hubungan 

antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah” (Muharam, 2006: 2). 

 Suatu hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja. hal ini diperlukan 

untuk menjamin hak dan kewajiban bagi berbagai pihak. Pada dasarnya hubungan kerja 

merupakan bentuk realisasi dari perjanjian kerja, yang bertujuan menunjukan 

kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik (Soepomo, 

1968: 9).  

Perjanjian kerja dapat berlaku apabila perjanjian kerja tersebut ditandatangani 

oleh kedua pihak dan dengan demikian perjanjian kerja tersebut mengikat para pihak 

dan harus dipatuhi sebagaimana yang telah ada. Perjanjian kerja terbagi menjadi 

beberapa jenis salah satunya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biasanya 

berlaku hanya menurut kebiasaan, misalnya terdapat pada pekerja/buruh pabrik gula, 

jangka waktu perjanjian kerja ditentukan oleh musim giling saja. Musim giling tebu 

hanya berlangsung salama 6 bulan saja dan setelah musim giling berakhir maka 

perjanjian kerja dianggap telah berakhir. 

Pabrik Gula Krebet menggunakan sistem tebang tebu musiman, setiap tahunnya 

Pabrik Gula Krebet memiliki target pencapaian apabila sudah tercapai makan Pabrik 

Gula akan memberhentikan produksinya. Selama tidak berproduksi mesin-mesin akan 
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diservis secara keseluruhan dalam jangka waktu kurang lebih selama 5 bulan, 

tergantung dengan kesediaan tebu dan kesiapan mesin untuk memperoduksi gula 

kembali. Pabrik Gula Krebet berada di Kabupaten Malang  lebih tepatnya Kecamatan 

Bululawang dengan potensi perkebunan tebu yang cukup mempenghuni. 

Buruh Pabrik Gula Krebet sebagian terikat dengan perjanjian kerja yang telah 

ditetapkan oleh pihak pabrik. perjanjian kerja yang terjadi di Pabrik Gula Krebet 

sangatlah terikat dengan pemahaman yang dibatasi oleh upah saja. Para buruh hanya 

beranggapan bahwa hubungan antara pabrik sebatas upah yang telah diberikan sesuai 

dengan porsi kerja mereka. Beberapa buruh terkadang tidak terlalu mementingkan isi 

dari perjanjian kerja tersebut yang telah ditetapkan oleh pihak pabrik. Banyaknya 

faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya faktor ekonomi.  

Pemahaman setiap individu pastinya sangatlah berbeda-beda karena berbagai 

faktor yang mempengaruhinya pula. Sangatlah penting bagi seseorang dalam 

memahami sesuatu yang dianggap sangat penting agar tidak terjadi keselahan dalam 

memahami makna dari sesuatu. Disini setiap individu harus dipaksa untuk memahami 

mengarti makna menggenai perjanjian kerja waktu tertentu. Pentingnya pemahaman 

mengenai Perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja / buruh tentu saja harus ditindak 

lanjuti, dikarenakan perjanjian kerja waktu tertentu yang jenisnya berbeda dengan jenis 

perjanjian kerja lainnya tentu saja diperlukannya pemahaman lebih mendalam dari 

pihak buruh. Begitu pula dengan pihak pabrik yang harus memperdalam pemahaman 

mereka tentang perjanjian kerja yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar kedua 

belah pihak mengetahui hak dan kewajiban, antara buruh/ pekerja dan pihak pabrik 

agar tidak terjadinya kesenjangan hubungan kerja yang telah ditentukan. Selain 
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pemahaman implemntasi perjanjian kerja waktu tertentu di Pabrik Gula Krebet juga 

perlu ditindak lanjuti apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian kerja 

waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah.  

Perjanjian kerja seharusnya tidak membatasi para buruh untuk mengeluarkan 

hak suaranya, hanya saja mereka takut mengeluarkan hak suaranya takut bila mereka 

tidak dapat lanjut bekerja dipabrik. Selain itu terkadang mereka hanya dapat menerima 

apapun yang diberikan oleh pihak pabrik. Perjanjian kerja seharusnya dapat dipahami 

oleh kedua pihak agar hubungan kerja dan hubungan industrial dapat berjalan dengan 

lancar. Banyaknya kesalahpahaman hubungan kerja antara buruh dengan pemilik 

modal, yang berakhir dengan berbagai persoalan dan terkadang berujung dengan 

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pabrik.  

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Buruh 

Industri Mengenai Impementasi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)”  

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemahaman buruh terhadap perjanjian kerja waktu tertentu 

di Pabrik Gula Krebet ? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman perjanjian kerja waktu 

tertentu yang ada di Pabrik Gula Krebet  ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman buruh terhadap perjanjian kerja waktu tertentu 

di Pabrik Gula Krebet.  

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman perjanjian 

kerja waktu tertentu yang ada di Pabrik Gula Krebet.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi dan pengembangan 

bagi peneliti selanjutnya mengenai teori-teori sosiologi. Khususnya yang berkaitan 

mengenai hubungan industrial perjanjian kerja sementara. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi mahasiswa, diharapakan dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

ilmu pengetahuan mahasiswa dalam mendeskripsikan persoalan-persoalan 

sosiologi industri. Dan juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam menyelesaikan 

masalah di kehidupan nyata.  

2. Bagi Pabrik Gula, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan rujukan 

dalam pemberian pemahaman pelaku industri tentang perjanjian kerja dan juga 

untuk meningkatkan hubungan industri yang baik.  
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3. Bagi Jurusan Sosiologi, hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan 

kompetensi sosiologi industri.  

 

1.5 Definisi Konsep  

1.5.1 Pamahaman  

 Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumusakan 

kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan 

untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, 

meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu (Nasution, 1999:27).  

  “Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Seorang peserta 

didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan 

atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan 

bahasa sendiri” ( Sudijono, 2011:50).  

 Sedangkan menurut Ngalim Purwanto (2010:44) mengemukakan bahwa 

pemahaman atau komperehensi adalah tingkat kamampuan yang 

mengharapkan teste mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor 

yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal cara verbalistis tetapi 

memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan.  

 Menurut Yusuf Anas (2009:151), yang dimaksud dengan pemahaman 

adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih 

kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud 
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penggunaannya. Dari berbagai pendapatan diatas pengertian pemahaman pada 

dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat 

menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menyimpulkan, dan 

mengklasifikasikan tentang sesuatu. dari indikator tersebut menunjukan bahwa 

pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. 

Dengan pengetahuan sesorang belum tentu memahami sesuatu dari yang 

dipelajari. Sedangkan dari pengertian diatas dengan pemahaman seseorang 

tidak hanya sekedar menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai 

kemampuan untuk menangkap makna dari yang dipelajari secara lebih 

mendalam dan mampu memahami konsep  tersebut.  

1.5.2  Buruh  

“ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang 

amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh 

masyarakat” (Budiono, 2009: 5).  

 Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan, selain istilah ini 

sudah digunakan sejak lama dari zamn Belanda juga karna Peraturan 

Perundang-undangan yang lama (sebelum UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda 

yang dimaksudkan buruh adalah pekerja kasar sepeti kuli, tukang dan mandor 

yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “Blue 

Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun 

swasta disebut sebagai “Karyawan” (WhiteCollar). Perbedan yang membawa 
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konsekuensi pada perbdaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah 

Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang prbumi 

(Husni, 2008: 33).  

1.5.3  Implementasi  

“Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut “(Usman, 

2002:170).  

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39).  

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakasanaan dasar, 

biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 

badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah 

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin 

dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasinya (Sabatier,1983:139).  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu 

aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

1.5.4   Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  



12 
 

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda adalah Arbeidsoverenkoms, 

mempunyai beberapa pengertian pasal 1601 a KUHP perdata memberikan 

pengertian sebagai berikut; “ perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana 

pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikat dirinya untuk dibawah perintah 

pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan 

dengan menerima upah” Perjanjian kerja dibuat oleh karyawan dan pengusaha 

atau pimpinan perusahaan secara perseorangan. Perjanjian kerja merupakan 

suatu peristiwa yang terjadi ketika seseorang karyawan berjanji untuk 

melaksanakan suatu kegiatan kerja (Subekti, 2002:1).  

Menurut pasal 56 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk 

waktu tidak tertentu. Dalam pasal 56 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003tentang 

Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

didasarkan atas jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu.  

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/ 

buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu 

tertentu untuk pekerjaan tertentu atau untuk pekerjaan yang bersifat sementara 

selanjutnya disebut Kepmen 100/2004 (tenaga kerja dan transmigrasi).  

Berdasarkan ketentuan yang dimaksud, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perjanjian kerja untuk waktu tertentutidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang 

bersifat tetap. Sesuai dalam Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

(kontrak) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan 
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sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, sebagai 

berikut;  

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesainya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;  

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; dan  

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian Kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, 

berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia 

sekitar (Nasution,2003:5). Kemudian menurut Kirk dan Miller mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fudamental bergantung pada pengamatan pada manusia 

dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasanya dan peristilahannya (Sudarto, 1995;62). Secara umum 

penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (understanding) dunia makna 

yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut prespektif masyarakat 

itu sendiri (Tobroni dkk, 2001:1).  

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan 

metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Lincoln dan Guba yang 
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menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dapat disebut juga dengan case study 

ataupun qualitative, yaitu penelitian mendalam dan mendetail tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian (Pujosuwarno, 1992: 34).  

Menurut Maxfield, studi kasus yaitu pnelitian tentang sttus subjek 

peneltian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khusus dari 

keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, 

lembaga masyarakat. Penelit ingin mempelajari secara intensif latar belakang 

serta interaksi lingkungan dari unit sosial yang menjadi subjek (Nazir, 2005: 

55). 

 Alasan peneliti mengunakan penelitian studi kasus karena beberapa 

hal, yaitu; memiliki batas, lingkup, dan pola pikir tersndiri agar dapat 

menngkap realitas, detail, menngkap makna dibalik kasus sehingga bermanfaat 

untuk memcahkan masalah-maslah spesifik, suatu studi untuk mendukung 

studi-studi yang besar dikemudian hari dan studi kasus dapat digunakan sebagai 

contoh baik dalam permusan masalah, pengunan statistik dalam menganalisis 

data, serta cara-cara perumusan genralisasi dan kesimpulan (Nazir, 2003: 

58).Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memberi gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas 

dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas 

diatas akan menjadi suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2003: 57).   

Selain menggunakan kedua pendekatan diatas peneliti juga 

menggunakan pendekatan hermeneutika adalah suatu pendekatan Khusus 

untuk pemahaman dan penafsiran tulisan-tulisan yang diterbitkan. Tujuannya 
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adalah untuk memahami peneliti menganai pemahaman buruh dan 

implementasi PKWT.  

Waber berusaha menggnakan perlaratan hermeneutika untuk memahmi 

aktor, interaksi, dan semua sejrah manusia. Salah satu pham yang umum 

tentang verstehen ialah bhwa ia hnyalah penggunan “intuisi” oleh sang peneliti. 

Oleh karena itu, banyak krtisi meliht verstehen sebagai metdologi riset yang 

“lunak”, irasional, subjektif. Akan tetapi, Waber menlak secara katagoris ide 

bahwa verstehen hanya menckup instuisi, partipasi simpatik,atau empati (1903-

1971/1949). Bagnya, verstehen menckup pelaksaaan riset sistemik dan ketat 

ketimbang sekedar medapat suatu “perasaan” untuk suatu teks atau fenoena 

sosial dngan kata lain meurut Waber (1921/1968), verstehen adalah suatu 

prosdur studi yang rasional. 

1.6.2 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Karena dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai 

fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif adalah suatu motode penelitian 

yang ditunjukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 

belangsung pada saat ini atau saat yang lampau (Furchan, 2004: 54).Jenis 

penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat dari subjek penelitian 

(Kriyantono,2007:69) 
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Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan (Arikunto,2007:234). 

 

1.6.3 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang 

diteliti. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, 

individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus 

penelitiannya. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah mikro 

yang menjelaskan fenomena sosial dengan fokus pada interaksi sosial.  

Unit analisis dalam penelitian ini berupa individu maupun kelompok 

yang berkaitan langsung dengan perjanjian kerja. Fenomena sosial yang 

menarik antara individu dan kelompok mengenai perjanjian kerja.  

1.6.4 Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pabrik Gula Krebet Kecamatan 

Bululawang Kabupaten Malang. Beralamat di jalan Bululawang No.10, Krebet 

Bululawang, Malang Jawa Timur. Salah satu pabrik gula tertua dan terbesar 

yang ada di Malang. Pabrik Gula Krebet dianggap sangat membantu 

perekonomian warga sekitar pabrik. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian 

di Pabrik Gula Krebet karena pabrik tersebut mengunakan sistem perjanjian 

kerja waktu tertentu, karena berbagai faktor salah satunya adalah karena gula 

hanya diproduksi selama 6 bulan saja.  

1.6.5 Teknik Pengambilan Sampel  
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Peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti 

memilih sumber data dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan 

peneliti, dalam teknik ini peneliti hanya memilih informan yang dianggap 

mengetahui inti permasalah secara mendalam dan dapat menjadi sumber data 

yang tepat. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang 

tersebut yang dianggap tahu dan terlibat langsung tentang perjanjian kerja 

seperti yang diharapkan peneliti atau mungkin objek sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Dengan 

kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian yang 

berkaitan dengan perjanjian kerja (Sugiyono, 2010: 122) 

Kriteria yang diambil yaitu pelaku yang terlibat langsung dalam 

perjanjian kerja yang terjadi di Pabrik Gula. maka dari itu, peneliti mengambil 

sampel peneliti sebagai berikut:  

a) Sumber Daya Manusia pihak Pabrik Gula (yang melakukan 

perjanjian kerja). 

b) 6 orang buruh yang bekerja selama 5 tahun berdasarkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  

Subjek penelitian pada Pabrik Gula Krebet Bululawang mayoritas 

merupakan warga sekitar Pabrik Gula, yakni; Blambangan, Krebet Senggrong, 

dan Gading. Rata-rata subyek penelitian sudah bekerja di Pabrik Gula Krebet 

lebih dari 5 tahun dengan umur subyek rata-rata 36- 55 tahun.mayoritas buruh 

di pabrik adalah laki-laki. Agar penelitian yang dilakukan ini mendapatkan data 
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yang objektif, maka peneliti melakukan observasi selama 7 hari kerja. 

Tujuannya agar peneliti mendapatkan data dan menganalisis data secara 

mendalam berkaitan dengan pemahaman pengusaha pemberi kerja dan buruh 

industri. Peneliti juga melakukan wawancara untuk menggalih informasi lebih 

dalam hal pemahaman pengusaha dan buruh mengenai Pemahaman PKWT.  

1.6.6 Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer merupakn sutu data yang yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari sumber peneltian yang diperoleh. Data primer dapat diperoleh 

melalui berbgai bentk teknik pengumplan data yang telah ditentukan peneliti 

berdasrkan metode penelitian yang digunkan. Pengumpulan data primer yang 

dilakkan penlitian ini berpa obsrvasi atau pengngamatan langsung mengenai 

perjanjian kerja waktu tertentudi Pabrik Gula Krebet, dan juga melakukan 

wawancara langsung mengenai perjanjian kerja waktu tertentu.  

 

b. Data sekunder  

 Data sekunder adalah datayang diperoleh peneliti secara tidak langsung. 

Dapat dikatakan diperoleh peneliti melalui perantara media tertentu. Data 

sekunder diperoleh dari penelitian terdhulu, ataupun jurnal-jurnl yang terkait 

dengan jdul, dan juga dapat berpa foto ataupun dokumn-dokumen yang bersifat 

resmi dari pihak Pabrik, milik pribadi yang diperoleh di lokasi penelitian atau 

ditempat lain yang memliki keterkatan dengan judl yang diteliti sehingga akan 
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mejadi data pendukung bagi penliti. Ataupun dokument kongkret langsung dari 

pihak pabrik seperti hasil rapat, dan dokumen perjanjian kerja. 

 

1.7 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,2010:401). Dalam teknik 

pengumpulan data ini nantinya peneliti dapat terbantu dalam pengambilan data serta 

mendapatkan data yang memenuhi standart data yang telah ditetapkan. Maka dari itu 

peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat agar nantinya dapat 

berguna bagi peneliti.  

 

 

 

1.7.1 Observasi  

Obervasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan 

berbagai alat yang sangat cangih, sehingga benda-benda yang sangat kecil 

maupun yang sangat jauh dapat diobservasikan (Nasution, 1988).  

Peneliti mengunakan observasi partisipasi pasif  dimana dalam hal ini 

peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 
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dalam kegiatan tersebut. Peneliti dalam melakukan pengumpulan dan 

menyetakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan 

penelitian. Akan tetapi peneliti tidak terus terang atau tersamarkan dalam 

observasi. Hal ini untuk menghidari kalau suatu data yang dicari merupakan 

data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus 

terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. 

Observasi lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan 

mengamati aktifitas, kejadian dan melakukan komunikasi langsung kepada 

subjek yang diteliti lebih memudahkan peneliti dalam medapatkan data. Dalam 

hal ini peneliti mengunakan observasi tak berstruktur. Observasi tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobsevasikan. 

1.7.2 Wawancara  

Wawncara merupkan pertemuan dua orang untuk bertkar informsi dan 

ide melalui tnya jawab, sehingga dapat dikontruksi makna dalm suatu topk 

tertntu (Sugiyono, 2009:82). Wawncara merupakan sejumlah pertanyaan yang 

telah dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik 

penelitian  secara tatap muka, dan peneliti mereka jawaban yang telah diberikan 

dengan menggunakan alat bantu (Emzir, 2010:50).  

Wawancara tidak berstruktur dipilih peneliti, sebagai jenis wawancara 

yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Wawancara tidak berstruktur akan 

memberikan pelung kepda penliti untuk mengmbangkan pertnyaan-pertanyaan 

yang bersangkutan dengan peneltian. Meskipun tidk terstrktur, bukn berarti 

dialg-dialog yang terjadi sangat bebas keluar dari konteks yang telah 
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ditentukan. Hal inilah yang harus diperhtikan peneliti yang menggunkan jenis 

wawncara ini. Peneliti sejak awal harus memliki fokus pembicaran yang ingin 

ditanyakan sehinga seluruh wawacara yang dilakukan diarahkan pada fokus 

yang telahdi tentukan (Idurs, 2009: 107). Wawancara merpakan slah satu data 

primer yang nantinya akan mnjadi salah satu data utma dalam penelitian ini. 

Wawancara dilakukan kepada subjek-subjek yang mengetahuisecara persis 

mengenai perjanjian kerja waktu tertentu.  

1.7.3 Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengaakan studi 

pengumpulan ata dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, 

literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan 

(Nazir, 2003:27).  

Studi pustaka dilakukan  untuk memperkaya pengetahuan mengenai 

berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam 

proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik 

pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini 

merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses 

penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel 

surat kabar, buku-buku, arsip-arsip mengenai perjanjian kerja, maupun karya 

ilmiah penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk 

mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan  

1.8 Teknik Analisis Data 
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Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat 

dirumusakan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong,2004:280-

281). Pengambilan teknik analisis data penelitian kualitatif menggunkan pemikirian 

Huberman dan Miles yaitu  model interaktif. Terdiri dari 4 komponen analisis yaitu: 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 

2011: 246).Dengan skema model interaktif sebagai berikut: 

Bagan 1. komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

1.8.1 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data di lokasi 

penelitian dengan melakukan pengumpulan data yang telah ditentukan penliti 

sejak awal. Dengan menetukan strategi pengumpulan data yang tepat untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkapkan dimuka harus 

melibatkan sisi aktor (informan). Aktivitas, latar, atau konteks terjadinya 

peristiwa. Sebagai “alat pengumpulan data” peneliti harus cerdas dalam 

mengelolah waktu, menempatkan diri, dan dapat beradaptasi selama di lokasi 

penelitian.  
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1.8.2 Reduksi Data  

Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada 

waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti 

memfokuskan wilayah penelitian (Miles dan Huberman, 1992:15-19). Reduksi 

data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, 

membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir 

dapat digambarkan dengan jelas (Emzir, 2010: 130).  

Kesimpulannya bahwa penelitian ini akan memperoleh banyak data 

yang berupa catatan-catatan narasi di lapangan. Tetapi tidak semua data dapat 

digunakan dalam proses analisis data dan disajikan secara keseluruhan pada 

laporan penelitian. Catatan-catatan tersebut harus masuk dalam bentuk reduksi 

terlebih dahulu agar penelitidapat menyusun konsep-konsep yang ada didalam 

analisis laporan. Reduksi dilakukan untuk mempermudahkan peneliti dalam 

memahami catatan-catatan atau data yang telah ada (Idrus, 2009:150).  

1.8.3 Display Data  

Langkah selanjutnya adalah penyajian data atau display data yaitu 

mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 

yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, selain 

itu bisa juga matriks, grafik, dan chart (Nasution, 1988:129). Penyajian data 

dilakukan dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak 

tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam 



24 
 

memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan 

selanjutnya.  

 

1.8.4 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir dalam prosespengumpulan data adlah verifikasi dan 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membuthkan 

verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk 

menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah 

kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan 

selama penelitian berlangsung dan mencari pola, tema, modal, hubungan dan 

persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan.  

Kegiatan penelitian kualitatif ini, tentu saja dapat melakukan penarikan 

kesimpulan saatproses pengmpulan data berlngsung, baru kemdian dilakkan 

reduksi dan penyjian data. Hanyasaja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang 

dibuat itubukan sebagai sebuah kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses 

penympulan tersbut, penliti dapat saja melkukan verifikasi hasil temun ini 

kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat menjadi 

pemicu peneliti untuk lebih memperdalamlagi proses observasi dan wawancara 

(Idrus. 2009: 151).  

1.8.5 Keabsahan Data  

Keabsahandata adalah sebagai pembuktian apakah penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus digunakan sebagai 

pengujian data yang sudah diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian 
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kualitatif merupakan credibility (kepercaayan), transferability (keteralihan), 

dependability (kebergantungan), dan confirmability (kepastian) (Sugiyono, 

2011:270).  

Penelitian ini mengunakan triangulasi untuk mendapatkan keabsahan 

data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasiterdapat bebrapa 

macam. Keabsahan data dalam penelitian ini mengunakan Triangulasi. 

Menurut Patton terdapat dua jenis triangulasi yang cocok dalam mencari 

keabsahan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data dan triangulasi metode, 

triangulasi data yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan 

beragam sumber data yang berbeda dan mengunakan triangulasi metode yaitu 

cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi 

dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda 

(Sutopo,2002:78). Karena peneliti mengunakan beragam sumber data yang 

berbeda untuk menguji keabsahan data dan juga mengunakan berbagai metode 

pengumpulan data yang berbeda untuk menguji keabsahan data tersebut.  
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