
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri-industri kecil atau home industri banyak memberi peluang 

pekerjaan bagi perempuan. Sebagai faktor produksi, perempuan di Indonesia 

mempunyai potensi yang sangat menonjol dalam usaha untuk menyumbang 

pendapatan sehingga dapat terwujud kesejahteraan keluarga. Peranan 

perempuan dalam akumulasi pendapatan keluarga menjadi penting. Hal 

tersebut di sebabkan karena pendapatan keluarga tidak hanya diperoleh dari 

satu sumber yaitu suami, perempuan juga dapat berpartisipasi untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga. Pertumbuhan industri skala kecil dan 

menengah berkembang mewarnai perekonomian di daerah, seperti  industri 

makanan, kerajinan, mebel, konveksi maupun tekstil, dan keberadaannya 

menjadi salah satu solusi dalam mengatasi angka pengangguran sekaligus 

menggerakan roda perekonomian daerah (Anonim, 2013).  

Sentra industri saat ini menjadi bagian peran didalam roda 

perekonomian Desa Sumampir. Desa Sumampir dengan luas wilayah 575 Ha 

yang berpenduduk sebesar 9.969 jiwa terdiri dari 4.823 jiwa laki-laki dan 

5.146 jiwa perempuan . (Monografi Desa Sumampir 2014). Beberapa industri 

mampu berdiri ditengah masyarakat Desa Sumampir, salah satunya adalah  

industri konveksi. Industri konveksi yang berdiri di Desa Sumampir berjumlah 

13 industri. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 161 orang sebagai pekerja 
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konveksi (profil Desa Sumampir 2014). Hasil produksi dari industri konveksi 

berupa kelambu, sprei dan gorden, dengan pemasaran ke wilayah Luar Pulau 

Jawa, dimana yang memasarkan adalah para perantau. 

Pekerja konveksi tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi tetapi 

diperlukan keterampilan khusus menjahit sehingga peran aktif perempuan 

menjadi sangat penting dalam industri konveksi. Keseluruhan pekerja 

konveksi adalah merupakan perempuan terdiri dari yang belum menikah dan 

sudah menikah. Dari sejumlah pekerja 161 orang yang belum menikah 

sejumlah 28 orang dan yang sudah menikah sejumlah 133 orang. Dilihat dari 

kenyataan tersebut yang paling dominan bekerja sebagai pekerja konveksi 

adalah ibu rumah tangga. Dalam era sekarang ibu rumah tangga mempunyai 

peran ganda, selain berperan sebagai istri, ibu rumah tangga juga merupakan 

tenaga kerja produktif yang mampu menghasilkan uang. Menurut Sumbung 

(1984 dalam Bambang Suratman, 2005), partisipasi ekonomi wanita ternyata 

tidak mengubah peranan ideal wanita. Mengenai pekerjaan wanita di luar 

rumah, apapun kedudukanya, tugas utama mereka tetaplah mengurus rumah 

tangga. Dapat dimengerti apabila wanita senantiasa merasa diharuskan untuk 

mengatur keseimbangan antara perannya sebagai pengurus rumah tangga dan 

pencari nafkah. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dari 133 ibu rumah tangga di 

Desa Sumampir terdapat 47 ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai 

pedagang perantau luar Jawa. Harijoni Doni Rekro (2001, dalam Wapilani 

2006:11) menyatakan ada beberapa motivasi yang mendorong ibu rumah 

tangga untuk melakukan tenaga ekonomi produktif, yaitu terdorong untuk 
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mencukupi ekonomi keluarga, memanfaatkan keterampilan yang dimiliki 

dengan satu keberanian dan keyakinan, merasa ikut bertanggungjawab 

terhadap roda ekonomi keluarga, dorongan dari suami sehingga berani 

melangkah dengan pasti.  

Ibu rumah tangga di Desa Sumampir termotivasi bekerja di konveksi. 

Upah yang dibayarkan untuk menjahit setiap kelambu dari masing-masing 

konveksi berbeda-beda yaitu Rp 1.700, Rp 1.750, Rp 1.800 dan Rp 2.000. Ibu 

rumah tangga yang bekerja di konveksi kelambu mempunyai latarbelakang 

suami dengan mata pencaharian yang berbeda-beda. Mayoritas mata 

pencaharian di Desa Sumampir adalah pedagang perantau, maka peneliti ingin 

mengetahui sumbangan pendapatan ibu rumah tangga terhadap keluarga 

perantau di Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. 

Dengan adanya sumbangan pendapatan diharapkan dapat mencapai 

kesejahteraan keluarga yang lebih baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Sumampir, Kecamatan 

Rembang, Kabupaten Purbalingga? 

2. Seberapa besar sumbangan pendapatan ibu rumah tangga pekerja konveksi 

kelambu terhadap tingkat kesejahteraan keluarga perantau di Desa 

Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Sumampir, 

Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga? 

2. Untuk mengetahui sumbangan pendapatan ibu rumah tangga pekerja 

konveksi kelambu terhadap tingkat kesejahteraan keluarga perantau di 

Desa Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat: sebagai bahan masukan bagi masyarakat Desa 

Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi 

masalah ekonomi keluarga di daerah pedesaan. 

2. Bagi pemerintah desa: sebagai masukan untuk menyebarluaskan informasi 

tentang peluang usaha bekerja di industri konveksi kelambu. 

3. Bagi pemerintah daerah: sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan industri konveksi kelambu, karena hal ini berkaitan dengan 

kebijakan taraf hidup tenaga kerja industri. 

4. Bagi peneliti: sebagai sumbangan pembendaharaan kajian geografi pada 

umumnya dan geografi pada khususnya. 
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