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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah 

satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa 

penelitian terdahulu guna merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya : 

1. Jurnal tentang “Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV.Mupakat Jaya Teknik”. Skripsi. Jurusan 

Hukum Bisnis Syariah, 2016, oleh Nur Rofiah. Dalam penelitian ini, 

pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja proyek 

konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik adalah dengan melaksanakan upaya 

pencegahan kecelakaan kerja yaitu dengan menyediakan secara cuma-cuma alat 

perlindungan diri/keselamatan, namun dalam praktiknya dilapangan bahwa tidak 

semua pekerja mau memakai alat pelindung diri tersebut. Selain itu juga tidak 

menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang 

sifatnya wajib untuk dilaksanakan, maka dalam pelaksanaan ini perusahaan 

belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang sudah tercantum dalam undang-

undang. 

2. Jurnal tentang “Implementsi Hak-hak Normatif Tenaga Kerja Menurut UU No. 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT. Mulia Jaya Kota Malang”. 

Skripsi, Fakultas Hukum 2015, oleh GK Rizky. Dalam penelitian ini adalah 

adanya permasalah dalam tidak terlakananya atas implementasi hak-hak 
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normatif yang sudah tercantum dalam undang-undang No 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan di PT. Mulia Jaya Kota Malang, yang mana ada suatu 

kepentingan dari pemilik perusahaan yang memberikan pekerjaan dengan kejar 

target sesuai dengan pesanan yang melebihi rata-rata, waktu dan kebutuhan yang 

tidak menentu dan tidak dapat diprediksi. 

3. Jurnal tentang “Implementasi Hak-hak Pekerja Perempuan Atas Upah dan 

Waktu Kerja dalam Suatu Peraturan Perusahaan Berdasarkan di PT ISS 

Indonesia”. Jurnal Pascasarjana Universitas Pamulang 2017, oleh HP Rejeki. 

Bahwa hak normatif tenaga kerja terkait pengupahan dan waktu kerja, buruh 

perempuan mendapatkan upah yang adil dengan nilai pekerjaan yang sama. 

Diantaranya hak waktu kerja, hak waktu lembur, hak waktu istirahat dan hak 

waktu cuti. 

4. Jurnal tentang “Pelaksanaan Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja/Buruh 

Perempuan Pada PT.Ameya Living Style Indonesia”. Skripsi, Fakultas Hukum 

2017. Dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan hak cuti melahirkan bagi buruh 

perempuan di PT. Amey Livingstyle Indonesia sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan undang undang ketenagakerjaan. Untuk faktor penghambatnya 

yakni terkadang ada buruh yang hamil diluar nikah dan buruh tersebut tidak 

memberi tahu kepada perusahaan terkait hal itu, sehingga perusahaan 

kebingungan untuk memberikan cuti tersebut, tapi perusahaan masih 

memberikan cuti ketika kehamilan sudah 9 bulan. 

5. Jurnal tentang “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Atas Cuti 

Haid di Pabrik Rokok Pt. Maica Nusantara Kabupaten Tuban. Jurnal UB 2014, 

oleh Ria Nurendah. Bahwa perlindungan hukum atas cuti haid bagi buruh 
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perempuan hanya didapakan untuk buruh perempuan resmi sedangkan non resmi 

tidk mendapatkan cuti tersebut karena alasan dari perusahaan bahwa buruh non 

resmi masih dalam masa percobaan dan tidak terikat. Selain itu hambatan dalam 

pelaksanaan cuti haid yakni upah penuh yang seharusnya didapat bisa dikurangi 

untuk biaya meminta surat ijin dari dokter. 

Tabel 1. Penelitian terdahulu 

No Judul penelitian Hasil Penelitian Relevansi Penelitian 

1. Nur Rofiah (2016), 

Implementasi 

Perlindungan 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Bagi Pekerja Proyek 

Konstruksi Di 

CV.Mupakat Jaya 

Teknik (Tinjauan 

UU No.13 Tahun 

2003 dan Mashlahah 

Mursalah). 

Hasil dari penelitian 

skripsi ini adalah : 

bahwa pelaksanaan 

perlindungan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi 

pekerja proyek 

konstruksi di CV. 

Mupakat Jaya Teknik 

adalah dengan 

melaksanakan upaya 

pencegahan kecelakaan 

kerja yaitu dengan 

menyediakan secara 

cuma-cuma alat 

perlindungan 

diri/keselamatan, namun 

dalam praktiknya 

dilapangan bahwa tidak 

semua pekerja mau 

memakai alat pelindung 

diri tersebut. Selain itu, 

CV. Mupakat Jaya 

Adanya persamaan 

yang membahas 

tentang implementasi 

keselamatan dan 

kesehatan bagi pekerja 

yang mana hal tersebut 

merupakan salah satu 

hak normatif yang 

tercantum dalam 

undang-undang 

ketenagakerjaan. 

Perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu 

terfokuskan pada ranah 

perlindunga 

keselamatan dan 

kesehatan pekerja, 

sedangkan yang akan 

diteliti yakni 

implementasi hak 

normatif secara luas. 
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Teknik juga tidak 

menerapkan sistem 

manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja 

(SMK3) yang sifatnya 

wajib untuk 

dilaksanakan, maka 

dalam pelaksanaan ini 

perusahaan belum 

sepenuhnya mematuhi 

peraturan yang sudah 

tercantum dalam 

undang-undang. 

2. Gogo Kun Rizky 

(2015), Implementsi 

Hak-hak Normatif 

Tenaga Kerja 

Menurut UU No. 13 

Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

(Studi Di PT. Mulia 

Jaya Kota Malang). 

Hasil dari penelitian ini 

adalah adanya 

permasalah dalam tidak 

terlakananya atas 

implementasi hak-hak 

normatif yang sudah 

tercantum dalam 

undang-undang No 13 

Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan di PT. 

Mulia Jaya Kota 

Malang, yang mana ada 

suatu kepentingan dari 

pemilik perusahaan yang 

memberikan pekerjaan 

dengan kejar target 

sesuai dengan pesanan 

yang melebihi rata-rata 

dan waktu dan 

Adanya persamaan 

yang membahas 

tentang implementasi 

hak normatif tenaga 

kerja menurut undang-

undang ketenaga 

kerjaan. Perbedaanya 

adalah lokasi dan 

obyek penelitian. 

Penelitian yang akan 

menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah 

terfokus pada buruh 

perempuan sedangkan 

penelitian terdahulu 

selain melibatkan tenaa 

kerja juga melibatkan 

jajaran atas yang ada di 

perusahaan. 
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kebutuhan yang tidak 

menentu dan tidak dapat 

diprediksi. 

3. Henlia Peristiwi 

Rejeki (2017), 

Implementasi Hak-

hak Pekerja 

Perempuan Atas 

Upah dan Waktu 

Kerja dalam Suatu 

Peraturan 

Perusahaan 

Berdasarkan UU No 

13 Tahun 2003 

Tentang 

Ketenagakerjaan dan 

Peraturan 

Pemerintah No 78 

Tahun 2015 Tentang 

Pengupahan (Studi 

Kasus PT ISS 

Indonesia) 

Hasil penelitian ini 

adalah : bahwa hak 

normatif tenaga kerja 

terkait pengupahan dan 

waktu kerja, buruh 

perempuan 

mendapatkan upah yang 

adil dengan nilai 

pekerjaan yang sama. 

Diantaranya hak waktu 

kerja, hak waktu lembur, 

hak waktu istirahat dan 

hak waktu cuti. 

Adanya persamaan 

terkait implementasi 

hak normatif bagi 

buruh peremouan, 

yang membedakan 

yaitu pada penelitian 

terdahulu membahas 

menganai upah dan 

waktu kerja dalam 

perusahaan, sedangkan 

penelitian yang akan 

diteliti membahas hak 

normatif secara luas. 

4. Pipit Vanessa 

(2017), Pelaksanaan 

Hak Cuti 

Melahirkan Bagi 

Pekerja/Buruh 

Perempuan Pada 

PT.Ameya Living 

Style Indonesia. 

Hasil dari penelitian 

skripsi: bahwa 

pelaksanaan hak cuti 

melahirkan bagi buruh 

perempuan di PT. Amey 

Livingstyle Indonesia 

sudah berjalan dengan 

baik sesuai dengan 

undang undang 

ketenagakerjaan. Dan 

Adanya persamaan 

hak yang harus 

didapatkan oleh buruh 

perempuan. 

Perbedaanya terletak 

pada penelitian 

terdahulu 

mengkhususkan 

pembahasan hak cuti 

melahirkan, sedangkan 
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untuk faktor 

penghambatnya yakni 

terkadang ada buruh 

yang hamil diluar nikah 

dan buruh tersebut tidak 

memberi tahu kepada 

perusahaan terkait hal 

itu, sehingga perusahaan 

kebingungan untuk 

memberikan cuti 

tersebut, tapi perusahaan 

masih memberikan 

ketika kehamilan sudah 

9 bulan. 

penelitian yang akan 

diteliti terkait hak 

normatif buruh 

perempuan secara luas.  

5. Ria Nurendah 

(2014), Pelaksanaan 

Perlindungan 

Hukum Buruh 

Perempuan Atas 

Cuti Haid (Studi 

Pabrik Rokok Pt. 

Maica Nusantara 

Kabupaten Tuban). 

Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa 

perlindungan hukum 

atas cuti haid bagi buruh 

perempuan hanya 

didapakan untuk buruh 

perempuan resmi 

sedangkan non resmi 

tidk mendapatkan cuti 

tersebut karena alasan 

dari perusahaan bahwa 

buruh non resmi masih 

dalam masa percobaan 

dan tidak terikat. Selain 

itu hambatan dalam 

pelaksanaan cuti haid 

yakni upah penuh yang 

seharusnya didapat bisa 

Adanya persamaan 

hak yang harus 

didapatkan oleh buruh 

perempuan di pabrik 

rokok. Perbedaanya 

terletak pada penelitian 

terdahulu 

mengkhususkan 

pembahasan mengenai 

pelaksanaan 

perlindungan atas cuti 

haid bagi buruh 

perempuan, sedangkan 

penelitian yang akan 

diteliti terkait 

implementasi hak 

normatif buruh 

perempuan secara luas. 
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dikurangi untuk biaya 

meminta surat ijin dari 

dokter. 

 

 

2.2.Kajian Pustaka 

1. Implementasi Hak Normatif 

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman: 

2002). 

Dalam pasal 01 angka 01 undang-undang nomer 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusi memberikan rumusan tentang Hak Asasi Manusia yaitu : 

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia”. 

Hak secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus didapatkan 

atau diterima oleh seseorang tanpa harus adanya suatu persyaratan yang harus 

dipenuhi sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan untuk dipertahankan 

dan dimiliki seutuhnya, karena dengan mendapatkan hak maka dapat 

digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan seseorang dan keluarganya. 

Hak normatif pekerja adalah hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang 

dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Soedarjadi : 2009). 
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Secara normatif, dalam pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 1945 

menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 28 D 

UU 1945 mengatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 

kerja”. Dalam undang-undang tersebut sudah jelas bahwa sebagai tenaga kerja 

yang menjalankan proses produksi berhak mendapatkan suatu perlakuan yang 

adil di dalam setiap perusahaan . 

Penerapan akan suatu hak yang telah tercantu dalam peraturan pemerintahan 

haruslah diterapkan dengan sebenarnya, karena hak normatif ini sebagai 

pedoman berperilaku untuk melindungi serta menjamin adanya peluang bagi 

manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. 

2. Tujuan penerapan 

Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah : yang pertama, untuk 

mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Yang 

kedua, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas 

dari pengusaha (Sedjar Manulang : 1995:56). 

Hukum ketenagakerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan 

bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi, untuk dapat mencapai 

ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha, karena adanya fenomena 

selama ini yang kerap kali terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap 

pekerja. 

Berdasarkan pasal 4 UU No.13 tahun 2003, bahwa pembangunan 

ketenagakerjaan bertujuan : 
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a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi, 

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, 

c. Memberikan perlindungan kepada tegaka kerja dan mewujudkan 

kesejahteraan, dan 

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dalam keluarganya. 

Selain itu, dalam undang-undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenaga 

kerjaan diantaranya : 

a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan 

perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 

b. Setiap tenagakerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan. 

c. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi dari pengusaha. 

d. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan atau meningkatkan atau 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuan melalui pelatihan kerja. 

e. Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai 

dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 

 

 

3. Buruh Perempuan 
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Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ ketenagakerjaan, 

selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman 

Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan 

istilah buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. 

Buruh perempuan merupakan seorang perempuan yang mampu melakukan 

kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

kebutuhan masyarakat. Selain itu, yang dimaksud buruh perempuan tersebut 

yakni perempuan dewasa yang berumur 18 tahun tidak peduli sudah kawin 

ataupun belum, yang juga telah disebutkan dalam peraturan perburuhan.  

 

4. Hak Normatif Buruh Perempuan 

Di dalam undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

mengatur bentuk-bentuk perlindungan bagi para pekerja atau buruh perempuan 

diantaranya : 

1). Perlindungan terhadap tenaga kerja di bawah umur. 

Buruh perempuan yang berumur dibawah 18 tahun dapat dipekerjakan 

dengan syarat : 

a. Anak izin tertulis dari orang tua atau wali 

b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali 

c. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah 

d. Keselamatan dan kesehatan kerja 
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e. Adanya hubungan kerja yang jelas 

f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

g. Dilarang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 (pasal 

76 ayat (1)). 

2). Perlindungan terhadap buruh perempuan yang hamil. 

Pengusaha dilarang mempekerjakan para buruh perempuan hamil yang 

menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 

kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 

pukul 07.00 (pasal 76 ayat (2)). Dengan demikian pengusaha dapat 

mempekerjakan perempuan yang tidak hamil antara pukul 23.00 sampai 

dengan pukul 07.00. namun perusahaan wajib memberikan yaitu : 

a. Memberikan makanan an minumam bergizi 

b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja, 

c. Menyediakan angkutan antar jemput 

3). Perlindungan terhadap waktu kerja 

Waktu kerja sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang meliputi : 

a. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari, 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) 

minggu, dalam 1 (satu) minggu 6 (enam) hari kerja. 

b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) 

minggu, dalam 1 (satu) minggu 5 (lima) hari kerja. (pasal 77 ayat (2)) 

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja melebihi waktu kerja 

sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : 

a. Adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan, dan 
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b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 

dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja melebihi waktu kerja, wajib 

membayar upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

udangan yang berlaku. 

Pasal 79 undang-undang No.13 Tahun 2003 mrumuskan, bahwa pengusaha 

wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada tenaga kerja, yang meliputi : 

a. istirahat antara jam kerja, sekurangkurangnya setengah jam setelah 

bekerja selama 4 (empat) jam terusmenerus dan waktu istirahat tersebut 

tidak termasuk jam kerja, 

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, 

c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 2 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/ 

buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara 

terusmenerus; dan 

d. istirahat panjang sekurang-kurang 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada 

tahun ketujuh dan kedelapan masingmasing 1 (satu) bulan bagi pekerja/ 

buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus 

pada perusahaan yang sama dengan ketentuan tenaga kerja tersebut tidak 

berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan 

selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun 

secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan 

pekerja/ buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 

2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya ber-laku untuk setiap kelipatan 
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masa kerja 6 (enam) tahun. Hak istirahat panjang hanya berlaku bagi 

tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tertentu yang akan diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

Selain itu terdapat pengaturan waktu istirahat lainnya dalam keadaan 

tertentu bagi tenaga kerja perempuan, meliputi : 

a. Jika dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada 

pengusaha, tenaga kerja perempuan tidak wajib bekerja pada hari 

pertama dan kedua pada waktu haid (pasal 81 ayat (1)). Pelaksanaan 

ketentuan ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atu 

perjanjian kerja bersama. 

b. Tenaga kerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 

setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu 

setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan doktor 

kandungan atau bidan. (Pasal 82 ayat (1)) 

c. Tenaga kerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak 

memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat 

keterangan dokter kandungan atau bidan. (Pasal 83 ayat (2)) 

d. Tenaga kerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi 

kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus 

dilakukan selama waktu kerja. (Pasal 83). 

2.3.Landasan Teori 

1. Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons 

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Talcot 

Parson sebagai alat dan pendukung analisi. Fungsionalisme struktural 
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merupakan perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai 

sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain 

dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian 

yang lain. Struktural fungsiona lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusionari, 

jika tujuan dari kajian-kajian evolusionari adalah untuk membangun tingkat-

tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian-kajian 

struktural-fungsional adalah untuk membangun suatu sistem sosial, atau 

struktur sosial, melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi 

antara individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-intitusi sosial 

didalam suatu masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu. (Raho, Bernard. 

2007:48) 

Teori fungsionalisme struktural pertama kali dikembangkan dan 

dipopulerkan oleh Talcot Parsons. Talcot Parsons sendiri lahri pada tahun 1920 

di Colorado Springs, sebuah kota kecil di Amerika Serikat bagian tengah. 

Parsons pertama kali mempunya cita-cita ahli dokter atau biologi. Seiring 

dengan berjalannya waktu Parsons banyak belajar tentang antropologi yang 

akhirnya menimbulkan beragam keingintahuan atas pendekatan-pendekatan 

fungsionalisme, bahwa analisis fungsional yang dikembangkan Parsons 

didorong keinginan untuk menggabungkan dua minat utamanya, yakni 

sosiologi dan biologi. Dari dua ilmu tersebut, Parsons ingin mengembangkan 

model teoritis tunggal yang mana tentang fungsionalisme. (Dwi susilo, 

Rachmad. 2016:107)  

Menurut teori ini, masyarakat terdiri dari berbagai elemen atau institusi, 

elemen-elemen itu itu antara lain adalah ekonomi, politik, hukum, agama, 
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pendidikan, keluarga, kebudayaan, adat-istiadat, dan lain-lain. Pandangan teori 

ini bahwa, masyarakat luas akan berjalan normal jika masing-masing elemen 

atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik, kemacetan pada salah satu 

institusi akan menyebabkan kemacetan pada institusi-institusi lain dan pada 

gilirannya akan menciptakan kemacetan pada masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam penelitian ini sistem yang dimaksudkan dalam teori fungsionalisme 

struktural merupakan hak normatif buruh perempuan yang sudah ditentukan 

dalam undang-undang ketenagakerjaan, jika sistem tersebut tidak berfungsi 

dengan baik dalam perusahaan maka akan berdampak pada proses produksi 

yang tidak akan berjalan secara maksimal dan pastinya ada yang dirugikan, dan 

sebaliknya, perusahaan akan berjalan lancar jikalau masing-masing komponen 

tersebut menjalankan fungsinya dengan baik. Karena sistem mengandaikan 

adanya kesatuan antara bagian-bagaian yang berhubungan satu sama lain. 

Kesatuan antara bagian itu pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, dengan 

kata lain bagian itu membentuk satu kesatuan (sistem) demi tercapainya tujuan 

atau maksud tertentu (Abercrombie cs, 1984:22). 

Menurut George Ritzer, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah 

setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku fungsional terhadap yang 

lainnya. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atu 

hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung melihat sumbangan satu sistem 

terhadap sistem lain, karena itu jika mengabaikan suatu sistem dalam 

beroperasi maka menentang fungsi-fungsi lainnya dalam sistem sosial. 

Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi 

kebutuhan atau keutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan 
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definisi itu, Parsons percaya bahwa ada empat persyaratan mutlak yang harus 

ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. 

Talcot Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem 

“tindakan” yaitu AGIL. AGIL adalah suatu gagasan aktifitas yang diarahkan 

untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Parsons meyakini 

bahwa perkembangan masyarakat berkaitan dengan perkembangan keempat 

unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), 

pemerintahan (pencapapaian tujuan), dan ekonomi (adaptasi). (Ian,Crab. 

1986:56). 

Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif 

fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem, keempat imperatif 

fungsional tersebut— (Adaptation/ adaptasi), (Goal attainment/ pencapaian 

tujuan), (Integrasi), dan (Latency/ pemeliharaan pola). Secara bersamaan, 

keempat imperatif fungsional tersebut disebut dengan skema AGIL. Maksud 

dari skema AGIL tersebut, yakni : 

a. Adaptasi ( adaptation), yaitu melindungi dan mendistribusikan alat-alat 

bertahan dari lingkungan, atau menyesuaikan tuntutan-tuntutan dari 

lingkungannya, layaknya organisme biologis yang bisa membedakan 

dunia makna dan dunia fisik. Setiap masyarakat harus menemukan 

kebutuhan fisik dari anggota-anggotanya jika ingin survive. Makanan 

dan perlindungan merupakan syarat minimum yang harus dipenuhi, 

yang melibatkan dalam produksi dan distribusi. Artinya bahwa, sistem 

yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut harus mengatasi kebutuhan 

yang kiranya harus dipenuhi untuk para buruh perempuan yang bekerja 
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di dalamnya, karena sistem yang telah ditentukan berasal dari 

perumusan antara tiga belah pihak, yakni buruh, perusahaan, dan 

pemerintah. 

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

memfasilitasi pencapaian tujuan dan kesepakatan. Konsekuensinya, ia 

harus memiliki alat dan sumber daya untuk mengidentifikasi, 

menyeleksi, dan menetapkan tujuan kolektif. Termasuk menyediakan 

susunan struktural untuk pencapaian tujuan ini. Sebuah sistem yang 

telah dibuat pastinya memiliki tujuan yang akan dicapai, maka dari itu 

sistem yang telah diterapkan harus mendefinisikan dan mencapai tujuan 

utama perusahaan, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu 

keseimbangan dan mamperlancar dalam menjalankan proses produksi. 

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 diantara elemen-elemen 

internal dari berbagai bagian pada sistem sosial, layaknya peran dan 

status sosial yang telah merumuskan mana yang boleh atau tidak. 

Artinya bahwa, kedua belah pihak antara pejabat perusahaan dan buruh 

pabriknya harus membangun hubungan sosial sehingga akan terciptnya 

suatu keharmonisan dalam suatu perusahaan dan menghindarai 

miskomunikasi antara keduanya. 

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

didalamnya terdapat motivasi perilaku yang diinginkan. Sistem harus 
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mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan seimbang. 

Ide-ide sistem budaya membuat cita-cita dan nilai-nilai umum yang 

disepakati. Artinya bahwa, sistem yang telah dibuat dalam undang-

undang ketenagakerjaan harus diimplementasikan secara penuh 

sehingga tidak ada yang dirugikan, dan orma-norma serta nilai-nilai 

yang akan memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu, selain itu harus 

adanya perbaikan sistem jika ada sesuatu yang masih kurang dan 

mengganggu proses produksi. 

Parsons menemukan jawaban problem didalam fungsionalisme struktural 

dengan asumsi sebagai berikut : 

a. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling 

tergantung. 

b. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri 

atau keseimbangan. 

c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang 

teratur. 

d. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-

bagian lain. 

e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan. 

f. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang 

diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem. 

g. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang 

meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-

bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang 
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berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem 

dari dalam. 

Dari ke empat skema struktural fungsional Parsons di atas, yang ditekankan 

dan yang paling penting yakni latensi. Guna mencapai tujuan, perusahaan harus 

memenuhi sejumlah standar atau aturan yang berlaku dan 

mengimplementasikan hak normatif kepada buruh perempuan sepenuhnya, dan 

juga latensi ini berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau 

struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma yang memotivasi 

mereka dalam berbuat sesuatu. 
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