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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri merupakan suatu faktor penting dalam suatu pembangunan negara yang 

berkemajuan, korporasi-korporasi juga ikut andil bagian dalam membangun suatu negara, 

pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari aspek infrastruktur bangunan fisik 

semata namun juga kesejahteraan masyarakat dipertaruhkan untuk menuju bangsa yang 

lebih baik lagi. Dalam dunia industri para pekerja memiliki peranan penting dalam 

menjalankan kegiatan produksi pun juga dengan para buruh namun buruh seringkali 

menjadi suatu hal yang menyedihkan bagi masyarakat Indonesia kesan buruh seringkali 

dianggap sebagai pesuruh yang tidak memiliki keahlian khusus dan hanya bekerja dengan 

otot dari pada otak padahal buruh sendiri diartikan sebagai orang yang berkerja untuk orang 

lain dan mendapatkan upah bukan sebagai orang yang diperbudak kekuasaan (Wahab, 

2014:24).  

“Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional dan daerah. Pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan amanat 

undang-undang dasar 1945 khususnya pada pasal 27 ayat 2 tentang hak setiap warga negara 

untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pembangunan di bidang 

ketenagakerjaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di setiap sektor dalam industri. 

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia kiranya masih memerlukan penanganan yang lebih 

lanjut. Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan penyebaran 

secara merata dan kurangnya pasar kerja menyebabkan berkurangnya kesempatan 
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seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini menyebabkan timbulnya lerawanan dan 

tidak menutup kemungkinan timbulnya tindak kejahatan” (Affandi, 2015:56). 

Namun dalam suatu korporasi ada pula elemen-elemen dalam menjalankan roda 

produksi seperti karyawan, pekerja, dan buruh itu sendiri, karyawan diartikan sebagai 

orang yang berkerja untuk perusahaan dengan keahlian tertentu, pekerja diartiakan sebagai 

orang yang bekerja di perusahaan dan mendapatkan upah yang telah ditetapkan 

pemerintah. Berbeda dengan buruh, korporasi seringkali memanfaatkan peran buruh untuk 

terus-terusan mempekerjakan mereka dengan upah yang tidak selayaknya dengan dalih 

mereka mengurangi biaya produksi, mereka “buruh” yang dianggap tidak memiliki 

keahlian apapun selain mengandalkan otot tidak berhak mendapatkan upah yang lebih 

belum lagi hak-hak mereka yang sering tidak terpenuhi. 

Sistem ketenagakerjaan di Indonesia juga membolehkan outsourcing tenaga kerja, 

tetapi lebih banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam hal kuantitas tenaga 

kerja sehingga menimbulkan anggapan bahwa tenaga kerja outsourcing hanya 

mengandalkan otot daripada otak atau dengan kata lain berpendidikan rendah, bergelut 

dalam bidang pekerjaan yang tidak terlalu penting dan berpenghasilan minimal (Juliantini, 

2015:14). 

Hubungan industrial sendiri merupakan sistem hubungan antara para pelaku 

produksi barang dan jasa yang terdiri dari pengusaha, pekerja/buruh dan juga pemerintah. 

Di Indonesia idealnya sebagai negara yang menganut azas negara Pancasila dan UUD 

1945, yang sudah menjadi nilai-nilai tersebut dapat kita rasakan dan dilaksanakan secara 

nyata bukan hanya sekedar aturan belaka dalam proses pergaulan dan pelaksanaan 

hubungan industrial. Sistem hubungan insustrial adalah suatu formulasi dan strategi untuk 



 

3 
 

mensinergikan kekuatan para pelaku agar dapat tercapai produksi barang dan jasa secara 

optimal sekaligus mengatur benturan kepentingan antara pelaku-pelaku dalam hubungan 

industrial tersebut. Untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai hubungan industrial. 

Hubungan0kerja0ini0pada0dasarnya0adalah0hubungan antara buruh dengan 

perusahaan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, 

buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, kepada0perusahaan untuk bekerja dengan 

mendapatkan0upah,0dan0pihak0perusahaan0menyatakan0kesanggupannya0untuk0memp

-ekerjakan buruh dengan membayar upah. 

Dalam hubungan0antara buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha secara yuridis 

buruh adalah bebas karena0prinsip di negara0Indonesia tidak seorangpun boleh 

diperbudak1maupun1diperhamba, namun secara1sosiologis pekerja ini tidak bebas karena 

pekerja9sebagai orang yang tidak mempunyai bekal0hidup0yang lain selain tenaganya. 

Terkadang buruh0dengan terpaksa menerima hubungan kerja5dengan pengusaha 

meskipun2memberatkan bagi diri buruh itu sendiri, terlebih7lagi pada saat0ini banyaknya 

jumlah tenaga0kerja yang0tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang0tersedia. 

Begitu pula dengan sistem penggajian yang diberikan perusahaan kepada buruh, 

gaji yang diberikan buruh outsourcing tidak lepas dari UMK (upah minimum 

kota/kabupaten) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Waktu bekerja dalam 8 jam sehari 

dengan gaji sesuai UMK masing-masing kota/kabupaten sering kali tidak dapat memenuhi 

kebutuhan para buruh belum lagi buruh yang sudah berumah tangga kebutuhan keluarga 

semakin banyak. Hal tersebut sangat merugikan para buruh namun tidak bagi perusahaan, 

keuntungan yang didapat oleh perusahaan dengan penggajian secara UMK dapat menekan 
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biaya produksi sehingga profit yang didapat akan semakin besar namun jika gaji dinaikan 

maka kerugian bagi perusahaan akan semakin besar. 

Semakin kuatnya desakan pengahapusan praktek outsourcing yang dilangsungkan 

oleh para pekerja menuntut kebijaksanaan dari pemerintah, karena dari pihak investor juga 

sebaliknya mengancam akan menghentikan operasional pabrik, karena masalah 

ketenagakerjaan tidak kunjung reda. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa pekerja atau 

buruh sangatlah berperan dalam kesuksesan pembangunan nasional, untuk itu diharapkan 

adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap permasalahan outsourcing agar tidak terjadi 

instabilitas khususnya dalam dunia industri dan negara pada umumnya (Wahab, 2014:26). 

Akibatnya1tenaga buruh seringkali1diperas1tenaganya oleh majikan atau 

pengusaha1dengan upah yangrelatif1kecil. Dalam1hal1ini pemerintah telah mengeluarkan 

berbagai1peraturan perundang-undangan untuk9melindungi pihak yang lemah yaitu si 

buruh1dari0kekuasaan1pengusaha1guna menempatkan7buruh pada1kedudukan yang 

layak sesuai0dengan harkat dan martabat8manusia. Dengan8perkataan lain pemerintah 

telah ikut campur9tangan0dalam memberikan perlindungan9hukum. 

Pada dasarnya semua pihak baik pengusaha, pekerja, pemerintah maupun 

masyarakat2secara0langsung0atau tidak0langsung mempunyai0kepentingan atasjalannya 

perusahaan. Sering0terdapat pandangan yang keliru0atas perusahaan, yaitu pandangan 

yang menganggap8bahwa yang mempunyai7kepentingan atas5suatu perusahaan6hanyalah 

pengusaha atau1pemilik modal yang1bersangkutan. Kekeliruan pandangan ini dapat 

terjadi0karena1beberapa kemungkinan.………………………………… 
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Kemungkinan0pertama dapat timbul sebagai akibat sikap perusahaan itu sendiri, 

yaitu sikap yang terlalu0menonjolkan kekuasaan dan haknya atas modal dan 

mengutamakan1keuntungannya sehingga kurang memperhatikan0pekerja dan masyarakat. 

Kemungkinan1kedua dapat terjadi  sebagai akibat0prasangka dari pekerja yang sering 

menganggap1bahwa perusahaan selalu mengambil keuntungan terlalu banyak dan 

memberi1bagian0pekerja0terlalu sedikit. ………….. 

Pengusaha mempunyai kepentingan atas kelangsungan dan keberhasilan 

perusahaan adalah jelas dan wajar, karena tanggung9jawab morilnya sebagai pimpinan, 

sebagai sumber0penghidupan dan untuk mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan 

modal yang ditanamkannya. Namun, buruh juga mempunyai0kepentingan yang sama atas 

perusahaan, yaitu sebagai sumber penghasilan dan penghidupannya. Kalau misalnya0suatu 

perusahaan terpaksa harus ditutup, maka bukan saja pengusaha8yang0kehilangan 

modalnya tetapi juga seluruh buruh akan kehilangan pekerjaannya dan sumber 

penghidupannya. Namun demikian9koflik9tetap8akan0terjadi. 

Melihat kenyataan yang ada bahwa sistem outsourcing jauh dari kata adil, dimana 

sistem ini merampas hak-hak buruh. Buruh dengan status outsourcing selain dirampas 

upahnya oleh pengusaha yang memberikan pekerjaan dengan status kontrak, buruh juga 

harus di rampas lagi upahnya oleh pihak perusahaan penyalur tenaga kerja. Dalih 

penghematan biaya produksi dan efisiensi usaha seharusnya tidak kemudian mengabaikan 

hak-hak tenaga kerja (Sauala, 2015:224). 
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Dalam bidang ketenagakerjaan timbulnya konflik atau perselisihan antara 

pengusaha dengan para buruh biasanya pokok pangkalnya karena adanya perasaan-

perasaan kurang puas  Pengusaha memberikan kebijaksanaan yang menurut 

pertimbangannya0sudah baik dan7akan diterima6oleh para pekerja/buruh namun5karena 

para pekerja/buruh mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, 

akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh6pengusaha  itu menjadi6tidak sama. Buruh 

yang7merasa9puas9akan tetap bekerja dengan semakin bergairah, sebaliknya bagi buruh 

yang kurang puas9akan menunjukkan semangat kerja yang menurun, sehingga terjadi 

perselisihan-perselisihan. 

Tenaga kerja sendiri merupakan salah satu faktor produksi terpenting. Dilihat dari 

sisi penawaran, umumnya hampir di setiap kota menunjukkan perkembangan yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu 

mendorong pertumbuhan produksi dengan tujuan agar dapat menyerap angkatan kerja. 

Salah satu sistem ketenagakerjaan yang penting adalah legalisasi penerapan sistem 

outsourcing di hampir semua kota. 

Problema outsourcing di Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya praktik 

outsourcing dan juga tentang ketenagakerjaan yang banyak menuai kontroversi itu. 

Ditengah kekhawatiran masyarakat akan lahirnya kembali bahaya kapitalisme, pemerintah 

justru melegalkan praktik outsourcing yang secara ekonomi dan moral merugikan buruh.  

Kontroversi itu berdasarkan kepentingan yang melatarbelakangi konsep pemikiran 

dari masing-masing subjek. Bagi yang setuju berdalih bahwa outsourcing bermanfaat 

dalam pengembangan usaha, memacu tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru (kontraktor) 

yang secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, dan 
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bahkan di berbagai negara praktik seperti ini bermanfaat dalam hal peningkatan pajak, 

pertumbuhan dunia usaha, pengentasan pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan 

daya beli masyarakat, sedangkan bagi perusahaan sudah pasti, karena setiap kebijakan 

bisnis tetap berorientasi pada keuntungan. 

Strategi dalam meningkatkan daya saingnya, perusahaan-perusahaan berusaha 

mencari strategi baru agar apa yang dilakukannya efektif dan efisien. Dengan melakukan 

efisiensi tanpa mengurangi kualitas, perusahaan akan mampu meberikan nilai pelanggan 

yang lebih baik daripada yang diberikan oleh pesaingnya, sehingga dapat memberikan 

kepuasan pelanggan dan mampu meningkatkan kesetiaan pelanggan. 

Sistem outsourcing dikota Gresik sudah menjadi hal yang mutlak dilakukan 

perusahaan untuk sebuah kepentingan perusahaan hal ini akan menjadi tidak seimbang 

antara kerja keras para buruh pabrik, tenaga mereka dikuras sedemikian rupa hanya demi 

kepentingan perusahaan, ketidakseimbangan ini bertambah dengan adanya sistem 

outsourching dimana kerja keras buruh diputus kontraknya begitu saja tanpa diberikan 

tunjangan. 

Perkembangan kebijakan outsourcing dikota Gresik selalu menuai tanggapan 

negatif dimana masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik tidak ingin ada 

kebijakan tersebut yang tidak menjamin kehidupan sosial para pekerjanya, dikarenakan 

praktek kerja yang keras dan juga upah yang diberikan seringkali tidak sesuai. Dengan 

adanya kebijakan outsourcing menambah daftar permasalahan buruh pabrik. 

Demi kesejahteraan seluruh buruh maupun karyawan tetap di Indonesia, 

pemerintah kita telah mengeluarkan Undang-undang Ketenagakerjaan atau UU 

Ketenagakerjaan. Di dalam UU Ketenagakerjaan1ini telah dibahas secara lengkap tentang 
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seluruh kewajiban dan7hak apa saja yang berhak1didapatkan oleh buruh maupun 

karyawan. Tujuanya tentu saja agar karyawan di Indonesia1karena asih banyak perusahaan 

dan pekerjanya tidak mengetahui tentang UU Ketenagakerjaan ini. 

Berdasarkan Pasal 77 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, peraturan jam kerja 

yang diberlakukan adalah 7 jam sehari atau setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja 

dalam seminggu atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam 

seminggu. Perusahaan juga9boleh meminta2pekerjanya2untuk melakukan lembur apabila 

memang benar-benar diperlukan, asalkan waktu kerjanya2sesuai dengan kebijakan4yang 

diatur dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yaitu6waktu kerja4lembur 

hanya boleh dilakukan6maksimal 3 jam dalam sehari, waktu kerja1lembur hanya boleh 

dilakukan maksimal 14 jam dalam seminggu serta karyawan yang lembur3berhak 

mendapat upah lembur.666666666 

Lamanya waktu1bekerja juga telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, tepatnya 

dalam Pasal 79 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yaitu istirahat0antara jam 

kerja minimal 30 menit1setelah bekerja selama 4 jam secara terus menerus (waktu istirahat 

tersebut tidak termasuk1jam bekerja). Istirahat panjang0minimal 2 bulan dan dilaksanakan 

pada tahun ketujuh dan0kedelapan, masing-masing 1 bulan bagi karyawan yang telah 

bekerja selama 6 tahun secara8terus menerus9pada perusahaan yang sama, dengan 

keterangan1karyawan tersebut0tidak0berhak mendapat9istirahat tahunan dalam 2 tahun 

berjalan dan selanjutnya.  

 

 



 

9 
 

Masih dalam pasal dan ayat UU yang sama, disebutkan pula kebijakan mengenai 

cuti karyawan. Bagi1karyawan0yang telah bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun berturut-

turut, mereka1berhak mendapatkan0cuti sekurang-kurangnya 12 hari dalam setahun. 

Namun, perlu0diingat bahwa0perusahaan dapat9menyesuaikan ketentuan cuti karyawan 

berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan yang 

telah disepakati oelh perusahaan dan0karyawan. 

Fakta aktual yang mengindikasikan sistem outsourcing tidak sepenuhnya menjadi 

penentu keberhasilan sebuah menejemen perusahaan, sebagaimana studi kasus dari 

penelitian ini yakni sistem outsourcing di kota Gresik. Dengan adanya sistem outsourcing 

diharapkan mampu untuk memenejemen suatu perusahaan tertentu di kota Gresik dalam 

mengembangkan perindustrian kota Gresik hingga menjadi perusahaan internasional yang 

sangat maju dan dapat membantu meningkatkan kehidupan sosial buruh pabrik dan juga 

masyarakat kota Gresik.  

Studi kasus yang dilakukan peneliti kepada informan bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh dampak yang ditimbulkan dengan adanya sistem outsourcing serta 

mengetahui tentang apa itu sistem outsourcing dan bagaimana tanggapan informan 

mengenai sistem outsourcing tersebut, dalam penelitian ini diharapkan masyarakat di kota 

Gresik bisa lebih paham untuk memaknai itu sistem outsourcing. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah “bagaimana dampak sitem 

outsourcing dalam kehidupan sosial buruh pabrik PT Leewon Industrial Kota Gresik?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya sistem 

outsourcing tdalam kehidupan sosial buruh pabrik PT Leewon Industrial Kota Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara umum terbagai menjadi dua 

kategori, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengembangan ilmu 

sosiologi industri serta dapat memperkaya teori sosiologi klasik George Simmel 

tentang superordinasi dan subordinasi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis 

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan pengetahuan dan 

pengalaman mengenai dampak sistem outsourcing dalam kehidupan 

sosial buruh pabrik. 

2. Bagi jurusan  

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan pengajaran 

untuk mahasiswa terutama dalam bidang industri supaya dapat 

memahami sistem outsourcing secara lebih luas dan lebih mendalam serta 

dapat menganalisa bagaimana dampaknya terhadap buruh pabrik.  
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3. Bagi civitas akademik 

Hasil dari penelitian ini mampu dijadikan referensi bagi peneliti yang 

akan mengkaji dampak sistem outsourcing dalam kehidupan buruh 

pabrik, selain menjadi bahan referensi untuk peneliti hasil penelitian ini 

juga diharapkan mampu menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan 

bagi mahasiswa terutama dalam bidang industri karena pembahasan ini 

dirasa sangat pentig untuk dipelajari karena perusahaan di Indonesia 

terutama di Kota Gresik menggunakan sistem outsourcing untuk 

membatasi pekerjaan para buruh pabrik. 

4.   Bagi Buruh Pabrik 

Hasil dari penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan serta 

memperluas pemikiran para buruh mengenai sistem outsourcing agar 

mereka dapat belajar dari hasil penelitian ini sehingga mereka mampu 

untuk menganalisa dan mampu bersikap kritis kepada atasan agar mereka 

tidak diperlakukan berbeda. 

5.    Bagi PT Leewon Industrial 

     Hasil dari peneilitian ini diharap mampu menjadi bahan reverensi dan 

juga pertimbangan bagi perusahaan bahwasanya sistem outsourcing juga 

berdampak kepada para buruh mereka baik itu secara positif maupun 

negatif agar kedepanya dapat bersikap adil dalam mengambil keputusan 

untuk saling menguntungkan satu sama lain agar tidak ada yang 

dirugikan. 
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1.5 Definisi Konsep 

Definisi Konsep digunakan untuk mengetahui pengertian serta batasan dari setiap 

konsep yang ada dalam penelitian. Konsep-konsep yang diperoleh dari peneliti ini antara 

lain yaitu: 

1.5.1 Dampak 

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. 

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu 

keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa 

yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (KBBI).  

1.5.2 Sistem Outsourcing 

“Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan managemen harian dari 

suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing). 

Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tidak lagi dilakukan oleh perusahaan, 

melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa outsourcing. Outsourcing dalam 

UU No. 13/2003 dipahami sebagai pengalihan pekerjaan oleh perusahaan 

pengguna jasa pekerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja sebagaimana 

dalam pasal 64 UU No. 13/2003 ditentukan bahwa pekerjaan yang dapat dialihkan 

kepada penyedia jasa pekerja adalah pekerjaan penunjang, sedangkan pekerjaan 

utama dilarang di-outsourcingkan. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
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pelaksanaan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara 

tertulis” (Fathoni, 2018:342).  

1.5.4 Kehidupan sosial 

Kehidupan sosial adalah kehidupan yang didalamnya terdapat unsur-unsur 

sosial/kemasyarakatan. Berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang 

berkaitan dengan proses sosial yang dimana terdapat hubungan antar individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan 

kelompok yang didalamnya mengandung unsur interaksi, kehidupan sehari-hari 

dan aktifitas-aktifitas (Kustari, 2009:5-6). 

1.5.3 Buruh Pabrik  

“Buruh pabrik atau tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam 

usia kerja. Menurut UU No. 3/2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa buruh 

atau tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat” (Nuryanto, 2014:6).  
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1.6 Metode Penelitian 

Penelitian merupakan bentuk aktivitas ilmiah untuk mengamati, melihat, mencari, 

menggali data atau informasi secara ilmiah, yang dilakukan oleh ilmuan. Adapun ciri-ciri 

ilmiah yaitu; rasional, sistematis, objektif dan realistis. Sedangkan metode adalah suatu 

cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan. Metode 

penelitian mempunyai peran yang penting dalam pengumpulan data, merumuskan 

masalah, analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode 

yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, karena pemilihan metode penelitian secara 

garis besarnya dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian metode yang akan 

digunakan tersebut dengan obyek yang akan diteliti. Yaitu tentang dampak sistem 

outsourcing dalam kehidupan sosial buruh pabrik. 

1.6.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara jelas dan secara terperinci. Metode penelitian kualitatif adalah 

salah satu prosedur yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa ucapan atau tulisan-

tulisan dan perilaku orang yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

mempunyai makna untuk mengumpulkan informasi-informasi atau menggambarkan 

mengenai status gejala yang ada, yaitu yang terjadi itu merupakan apa adanya saat 

melakukan penelitian (Arikunto, 2010:234). 

Penelitian deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan 

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Dengan kata lain penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian untuk mendeskripsikan dan mencari gambaran 

secara sistematis dalam mengumpulkan data yang dikumpulkan ketika kegiatan penelitian 
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berlangsung. Sehingga data yang diperoleh dari peneliti sesuai dengan fakta lapangan atau 

di hasilkan peneliti dari lokasi penelitian.  

 1.6.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata maupun 

tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati oleh orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 

1984:5). Pendekatan ini menjabarkan sebuah fenomena yang tergambar dilokasi secara 

nyata dan apa adanya. Sehingga data tersebut faktual tidak berupa data yang berasal dari 

asumsi atau anggapan seseorang. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian dikota Gresik dan yang menjadi sasaran peneliti yaitu 

PT Leewon Industrial yang berada di Jl. St. Indro Ds, Sidorukun, Kec. Gresik, Kabupaten 

Gresik Jawa Timur 61112, alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan tempatnya 

strategis dengan tempat tinggal peneliti sehingga peneliti akan lebih efektif dalam 

melakukan penelitian. 

1.6.4 Penentuan Subyek Penelitian 

Untuk menentukan subyek yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik yang digunakan peneliti dalam 

pengambilan sampel untuk diteliti adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling 

digunakan oleh peneliti berdasarkan tujuannya yaitu buruh pabrik yang berada di PT 

Leewon Industrial. Peneliti juga memberikan keterbukaan yang luas untuk mendapatkan 

informasi sebanyak-banyaknya dari sampel yang sudah ditentukan setiap buruh pabrik 
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yang pernah diputus kontrak kerjanya akan digali informasi terkait dampak yang 

ditimbulkan buruh pabrik setelah diputus kontrak kerjanya terhadap kehidupan sosial 

mereka. 

Adapun beberapa kriteria yang peneliti tentukan dalam mendapatkan data secara 

akurat. Subyek yang ditentukan peneliti meliputi buruh laki-laki dan buruh perempuan. 

Peneliti melihat perbedaan dari dampak sistem outsourcing dalam kehidupan sosial buruh 

pabrik yaitu : 

1. Buruh pabrik dengan masa kerja selama 6 bulan 

2. Buruh pabrik dengan masa kerja selama 1 tahun 

3. Buruh pabrik dengan masa kerja selama 5 tahun  

1.6.5 Sumber Data  

1. Data Primer  

Data primer atau sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-material 

mentah dari pelaku yang disebut first-hand information. Data yang dikumpulkan dari 

situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Data primer meliputi 

individu, kelompok fokus dan suatu kelompok responden (Silalahi, 2009:289). Data 

yang akan diperoleh dalam proses ini berupa  data wawancara yang berisi tenatang 

dampak dari sistem Outsourcing dalam kehidupan sosial buruh pabrik   

2. Data Skunder 

Data Skunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari 

sumber sumber lain yang terlah tersedia sebelum penelitian dilakukan, data sekunder 

dapat berubah buku, artikel yang terdapat pada jurnal ilmiah, laporan, publikasi 
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pemerintah, surat kabar, dan informasi baik yang dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan. Data skunder juga dapat berupa hasil survey dan lain sebagainya 

(Silalahi, 2009:291). Dalam rangka untuk memperkuat dan memperkaya informasi serta 

kajian peneliti tentang dampak sistem outsourcing dalam kehidupan sosial buruh pabrik.  

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan, maka peneliti 

menggunakan beberapa teknik diantaranya: 

1. Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang 

aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau 

tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari 

merupakan data yang masih dirahasiakan. 

Observasi merupakan tahapan melakukan pengamatan lapang terhadap 

suatu objek. Dimana teknik observasi yang peneliti lakukan adalah mengenai 

dampak sistem outsourcing dalam kehidupan sosial buruh pabrik PT Leewon 

Industrial Kota Gresik. Observasi akan dilakukan pada sore hari pukul 16.00 WIB 

disaat buruh pabrik pulang bekerja sampai keesokan harinya, dalam melakukan 

observasi peneliti hidup berdampingan dengan buruh pabrik dalam melihat 

keseharian sehingga dapat dilakukan pengamatan dalam kehidupan sosial dan 
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sebisa mungkin peneliti mengikuti semua bentuk kegiatan buruh pabrik setelah 

pulang kerja. 

2. Wawancara  

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka. Dalam hal melakukan wawancara mendalam, pertanyaan yang 

kaku haruslah dihindari, sebaliknya disarankan membuat pertanyaan yang bersifat 

umum berdasarkan substansi dan keterangan secara konseptual yang dimana 

informan akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 

peneliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti 

dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

Adapun proses wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai 

subjek peneliti dengan cara door to door atau dari pintu ke pintu sehingga data yang 

diperoleh peneliti akan lebih banyak karena berada di dalam rumah sehingga sangat 

efektif dab lebih santai untuk mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian, 

akan tetapi sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu peneliti membuat janji 

kepada subjek sehingga tidak mengganggu waktu mereka.   

 3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2002:206). Dokumentasi yang diharapkan oleh peneliti adalah foto 

kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, buku, catatan-catatan, jurnal-jurnal. 
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Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dari lapangan. 

Bentuk dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu berupa rekaman dari 

handphone sebagai alat perekam suara saat melakukan wawancara dengan subjek 

peneliti dengan tujuan mengingat kembali hasil wawancara tersebut. Peneliti juga 

menggunakan data-data dari jurnal serta buku yang berkaitan dengan tema yang 

dikaji peneliti. 

1.6.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah proses mengelompokan dan mengurutkan kedalam 

kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga nantinya dapat ditemukan tema dan 

tempat dirumuskan nantinya seperti apa yang disarankan oleh data yang telah ada 

(Sugiyono, 2014:147).  

Pengambilan teknik analisis data penelitian kualitatif ini menggunakan pemikiran 

Habermas dan Miles yaitu model interaktif. Terdiri dari 4 macam komponan analisis yaitu 

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

2011: 246). 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah paling awal dalam tahap penelitian. 

Pemeliti melakukan proses teknik pengumpulan data yang telah ditentukan 

sejak awal. Pengumpulan data dilakukan secara umum dan menyeluruh yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 
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2) Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses dimana pemfokusan data, proses 

penyeleksian data dan transformasi dari data kasar yang ada dilapangan 

secara langsung, dan kemudian diteruskan pada waktu pengumpulan data 

dengan demikian proses reduksi data akan dimulai sejak peneliti sudah 

menentukan wilayah penelitian yang sesuai dengan kebutuhan (Miles dan 

Huberman, 1992:15-19). Dengan terjun secara langsung penelitian di 

lapangan maka dari itu dibutuhkan proses reduksi data agar data-data dapat 

terpilah dengan sesuai data yang dibutuhkan oleh peneliti (Sugiyono, 

2011:247).  

Jadi bisa disimpulkan dari hasil penelitian yang didapatkan dilapangan 

pastinya banyak, namun dari hasil penelitian dilapangan tersebut tidak semua 

bisa dijadikan untuk data yang sesuai dengan judul peneliti. Hasil yang 

didapatkan dari lapangan harus masuk proses reduksi data terlebih dahulu 

dengan maksud agar data yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan judul 

penelitian dan bisa untuk dikerjakan. Reduksi data dapat memudahkan 

peneliti dalam memahami catatan yang sudah terpilah sesuai kebutuhan 

(Idrus, 2009:150).    

3) Penyajian Data  

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data yaitu 

dengan melakukan pengumpulan data atau informasi secara tersusun yang 

nantinya dapat memberikan penarikan kesimpulan dengan menyajikan data 
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maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan untuk kerja selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif penyajian 

data dilakukan dalam bentuk seperti uraian singkat, berupa teks yang bersifat 

naratif (Nasution, 1988:129).  

4) Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap pertama yang bersifat sementara 

dan akan berubah-ubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang akurat dan 

yang mendukung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya. Namun 

kesimpulan pada tahapan awal yang dikemukakan ini sudah didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali melakukan 

penelitian dilapangan (Sugiyono, 2011:252).  

 1.6.8 Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan sebuah bukti dimana penelitian yang dilakukan ini 

merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus digunakan untuk pengujian data yang sudah 

diperoleh. Dalam memeriksa keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi yaitu dimana adanya teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data-data yang diperlukan untuk proses pengecekan 

atau sebagai perbandingan antara data satu dengan data yang lainya. Menurut Maleong 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lainya (Moleong, 2011:22). Karena disini peneliti menggunakan dari berbagai macam 

teknik berbeda untuk menguji keabsahan data yang sudah ada. 
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Triangulasi dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung, observasi dan 

wawancara ini digunakan untuk melengkapi data primer dan data sekunder. Beberapa 

macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong (2004:330). 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengkroscek 

kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi juga dapat berguna 

untuk menyelidiki validitas pendapat peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat 

reflektif. Denzin dalam Moloeng membedakan empat macam triangulasi diantaranya 

deangan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian 

ini dari keempat macam triangulasi tersebut peneliti hanya menggunakan teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber dengan membandingkan data dan mengecek 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. 

Adapun cara yang digunakan peneliti untuk mencapai kepercayaan data tersebut, 

maka perlu langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan fakta-fakta yang peneliti temukan dari hasil observasi dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi dalam wawancara. 

3. Membandingkan data yang terdapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel 

dengan narasumber tentang bagaimana validitas data yang diperoleh peneliti. 

 


