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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan 

berbagai aktifitas sesuai dengan bidang keahlianya. Bagi masyarakat 

pedesaan, bidang pertanian merupakan salah satu pilihan utamanya. 

Bidang pertanian itupun umumnya masih dilakukan secara tradisional. 

Adapun bidang-bidang lain seperti perdagangan, industry dan jasa masih 

kurang mendapat perhatian. 

Gaya hidup,termasuk dalam hal mata pecaharian, nampaknya 

sangat erat dengan pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat 

setempat. Masyarakat desa memandang hidup secara sederhana, dan tidak 

diliputi oleh bermacam-macam pemikiran yang menyulitkan. Mereka lebih 

menyerah terhadap keadaan yang dialaminya sehingga kehidupan 

cenderung apa adanya. 

Strategi pembangunan yang diutamakan oleh pemerintah saat ini 

adalah pengembangan sumber daya masyarakat yaitu dengan cara 

menumbuhkan usaha kegiatan ekonomi yang ada dalam masyarakat 

pedesaan. Usaha kegiatan ekonomi tersebut diantaranya usahan kerajinan 

rambut, pembuatan kerajinan knalpot, pembuatan kerajinan bambu dan 

sebagainya. Industri dan kerajinan-kerajinan tersebut merupakan sub 

sektor yang memiliki sejarah soSial yang panjang dan penuh dengan 

kekayaan budaya daerah. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk 
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menjadi dasar bagi pengembangan lebih luas mengenai lapangan usaha 

mandiri. 

Perkembangan industri di menyebabkan daerah-daerah yang dulu 

tidak mengenal industri sebagai lapangan kehidupan, sekarang ada 

kemungkinan timbul menjadi daerah industri. Pertumbuhan industri pada 

dasarnya selain membawa terknologi industri kedalam suatu masyarakat 

agraris, dilain pihak membawa pula tenaga-tenaga kerja yang 

kemungkinan pula terdiri dari aneka ragam pendidikan, budaya dan adat 

istiadat. 

Industri kerajinan rambut di Desa Karang Banjar yang terletak di 

Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dapat mengurangi jumlah 

pengangguran di Kabupaten Purbalingga, mayoritas penduduknya sudah 

melakukan kegiatan industri.. Kegiatan industri tersebut sudah lama 

dilakukan oleh penduduk Desa Karang Banjar, bahkan ada yang sudah 

berpuluh-puluh tahun melakukan kegiatan industri tersebut dan bahkan 

kegiatan industri tersebut dilakukan secara turun temurun jika seorang 

kepala keluarga yang melakukan kegiatan industri tersebut sudah merasa 

tidak mampu lagi maka akan digantikan oleh anak-anaknya jika dalam 

satu keluarga tersebut mempunyai anak laki-laki.  

Banyak perubahan yang terjadi setelah mereka beralih profesi dari 

sebagai petani dan kemudian berpindah menjadi pengusaha rambut 

Menurut penduduk Desa Karang Banjar profesi sebagai pengusaha rambut 
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itu memang sangat menguntungkan. Pendapatannya memang di atas rata-

rata bila dibandingkan dengan pegawai negeri atau para petani biasa.  

Hal tersebutlah yang menjadikan penduduk Desa Karang Banjar 

banyak yang beralih profesi, dan jumlah dari pengusaha rambut dari setiap 

tahunnya juga selalu bertambah. Dengan kegiatan industri tersebut dan 

dengan keuntungan yang mereka peroleh sangat besar, ternyata 

menjadikan penduduk Desa Karang Banjar sedikit banyak perubahan 

kehidupan sosial ekonomi mereka. Dari yang dahulunya mereka hidup 

dengan ala kadarnya atau sederhana sekarang mereka berubah menjadi 

pola yang konsumtif tetapi tetap terkontrol, dan dari ekonomi yang lemah 

menjadi ekonomi yang tinggi atau mapan. 

Pedagang rambut Desa Karang Banjar mengalami kemajuan yang 

sangat pesat di tahun 2002 karena pada tahun tersebut awal mulanya para 

investor datang ke Purbalingga dan mendirikan pabrik – pabrik rambut 

sehingga permintaan rambut desa Karang Banjar semakin banyak dan 

usaha mereka semakin maju. Karena sebelum tahun 2002 hanya ada 3 

pabrik rambut besar di Purbalingga yaitu Royal, Boyang dan Indokores.  

Berdasarkan pemamparan di atas maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul penelitiannya yaitu Kehidupan Sosial ekonomi 

pedagang rambut Desa Karang Banjar kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga tahun 2007-2013. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana sejarah Desa Wisata Karang Banjar dan kondisi Desa 

Karang Banjar ? 

2. Perkembangan industri rambut desa Karang Banjar ? 

3. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi pedagang rambut Desa Karang 

Banjar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengungkap sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejarah menjadi desa wisata dan kondisi Desa 

Karang Banjar 

2. Untuk mengetahui perkembangan industri rambut Desa Karang Banjar 

3. Untuk mengungkap kehidupan sosial ekonomi Desa Karang Banjar 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Menambah informasi tentang pentingnya home industry . 

2. Dijadikan bahan refrensi bagi peneliti yang akan datang dan sebagai 

bahan kajian lebih lanjut. 

3. Memberikan bekal kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan 

peluang dengan sebaik-baiknya. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai kehidupan sosial ekonomi industri ternyata 

baru pertama kali dilakukan, namun penelitian yang berkaitan dengan 

kehidupan sosial ekonomi sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

antara lain oleh Sumiati (2006) yang mengambil judul penelitian Pola 

Hidup Karyawan Kerajinan Rambut Wig dan Sanggul Dusun Karang 

Banjar di Desa wisata Karang Banjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga tahun 1996-2005. Menyatakan bahwa adanya perubahan di 

bidang ekonomi. Khusus pendapatan secara langsung statusnya akan 

meningkat hal ini dapat dilihat dengan melihat perabotan rumah tangga 

dan barang – barang elektronik. 

Penelitian Kristiani (2006) yang berjudul  Peran Wanita dalam 

Perkembangan Industri Kerajinan Rambut Bulu Mata Palsu di Daerah 

Sinduraja Kecamatan Kaligondang tahun 2000-2005. Mengatan industri 

rambut di daerah Sindurajar lebih banyak di perankan oleh wanita karena 

di samping sebagai ibu rumah tangga. Adanya kerajinan rambut bisa 

dijadikan sampingan mereka dan perubahan ekonomi keluargapun bisa 

bertambah dengan pendapatan tambahan dan mereka bisa memenuhi 

kebutuhan. 

Sujanto (2004) dalam penelitianya yang berjudul Kehidupan 

Sosial-Ekonomi Pengrajin Gedeg di Desa Selakambang, Kecamatan 

Kaligondang, Kabupaten Purbalingga Tahun 1999-2003, menyatakan 

bahwa dengan berbekal memiliki kemampuan untuk membuat gedeg 
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masyarakat desa Selakambang menjadi lebih maju, diman masyarakatnya 

selain bertani juga memiliki kesibukan untuk mengembangkan kreatifitas 

industri kecil. 

Dari penelitian diatas menyimpulkan bahwa keadaan ekonomi 

keluarga sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial-

ekonomi sebab dengan pendapatanya yang meningkat maka tingkat 

kesejahteraan masyarakat juga akan mengikutinya dengan kebutuhan 

ekonomi tercukupi. Dalam bidang sosial dapat menyekolahkan anak 

sampai tingkat yang lebih tinggi, dan dengan kepemilikan harta 

masyarakat secara tidak disadari  akan berdampak pada perubahan sosial.  

 

F. Landasan Teori dan Pendekatan  

Kehadiran pedagang rambut di Desa Karang Banjar sebagaimana 

telah dibicarakan diatas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

saling berkaitan antara faktor yang satu dengan yang lain. Karena itu untuk 

mendukung pencapaian keberhasilan pedagang diperlukan faktor 

pedagang itu sendiri, modal, bahan baku, pasar dan pemakai. Pokok 

penelitian ini adalah mengenai perubahan sosial-ekonomi yang terjadi 

pada masyarakat pedagang rambut Desa Karang Banjar, kecamatan 

Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, untuk mengungkap berbagai 

permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan atau perlu diadakan kajian 

teori terhadap pokok permasalahan penelitian 
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Perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan 

atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak dan orang yang 

pekerjaannya memperjual belikan barang atas prakarsa dan resiko 

dinamakan pedagang. Dalam perdagangan masing-masing pihak harus 

mempunyai kebebasan untuk menentukan untung-rugi pertukaran tersebut 

dari sudut kepentingan masing-masing, dan kemudian menentukan apakah 

ia mau melakukan pertukaran atau tidak.  

Di sini didasarkan atas kehendak sukarela, karena perdagangan 

hanya akan terjadi atas apabila paling tidak ada satu pihak yang 

memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang 

merasa dirugikan. Jadi motif atau dorongan adanya pertukaran atau 

perdagangan itu karena salah satu atau kedua pihak melihat adanya 

manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran 

tersebut. (Boediono, 2012 : 10). 

 Sedangkan pedagang rambut yang berkembang di Desa Karang 

Banjar tergolong dalam industri kecil. Istilah industri biasanya 

menimbulkan gambaran dalam pikiran akan adanya pabrik-pabrik dan 

perusahaan-perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi 

dengan menggunakan alat-alat seperti mesin-mesin dan lain-lain, yang 

dilayani karyawan dengan kecakapan tertentu (Swasta dan Sukotjo 2001 : 

10) 
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Adapun ciri-ciri industri kecil terbagi menjadi: 

a. Modal yang ada kecil 

b. Alat-alat dan cara-cara masih sederhana 

c. Dilakukan di rumah (perusahaan kecil) 

d. Umumnya merupakan tambahan mata pencaharian disamping 

usaha agraris 

e. Pengetahuan khusus tidak banyak 

f. Membuat barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari 

Pembangunan industri sebagai upaya untuk meningkatkan nilai 

tambah diajukan untuk : 

a. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha 

b. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang 

bersaing dipasar dalam dan luar negeri 

c. Meningkatkan ekspor dan meningkatkan devisa 

d. Menunjang pembangunan daerah dan sector-sektor 

pembangunan lainya 

e. Pengembangan penguasaan tekhnologi. ( diakses dari www. 

Geogle. Com tanggal 1 mei 2014) 

Menurut (Soekanto, 1982 : 1945) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mendorong jalanya perubahan antara lain: 

a. Sistem pendidikan yang maju, 

b. Sikap menghargai hasil karya seseorang dalam keinginan-

keinginan untuk maju, 
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c. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang, 

d. Sistem yang terbuka dalam masyarakat, 

e. Penduduk yang heterogen, 

f. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan 

tertentu, 

g. Disorganisasi dalam masyarakat, 

h. Sikap mudah menerima hal-hal baru.  

Kalau kita bicara tentang status sosial, kecenderungan masyarakat 

merujuk pada kondisi ekonomi dan sosial seseorang dalam kaitanya 

dengan jabatan (kekuasaan), dan peran orang yang bersangkutan didalam 

masyarakat dimana ia menjadi anggota atau partisipan. Dengan demikian, 

pengertian tentang status sosial cenderung memperlihatkan tingkat 

kedudukan seseorang dalam hubunganya dalam status orang lain 

berdasarkan ukuran tertentu. Ukuran itu yang menjadi tolak ukur adalah 

mencakup tingkat pendapatan, pendidikan atau kekuasaan. 

Seperti telah dibicarakan diatas, maka terjadi suatu lapisan-lapisan 

dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai oleh masyarakat 

tersebut. Menurut (Soekanto, 1982 :231-232) ukuran atau kriteria yang 

bisa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat dalam lapisan-

lapisan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Ukuran kekayaan, 

b. Ukuran kekuasaan, 
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c. Ukuran kehormatan, 

d. Ukuran ilmu pengetahuan. 

Bedasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan 

dibidang ekonomi akan berdampak pada terjadinya perubahan dibidang 

yang lain, seperti yang terjadi pada perubahan sosial. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi dan ekonomi. Pendekatan ini penting adanya karena berkaitann 

dengan kehidupan kehidupan sosial ekonomi yang terjadi pada  pedagang 

rambut Desa Karang Banjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga. Pendekatan ekonomi akan menekankan perhatiannya pada 

bidang produksi, pemasaran dan konsumsi, sedangkan pendekatan 

sosiologi akan melihat segi sosial  peristiwa yang dikaji seperti golongan 

sosial yang berperan, nilai-nilainya, serta hubungan dengan golongan lain 

(Kartodirjo,1992 : 4) 

Menurut Soekanto (1982 : 57) Sosiologi adalah ilmu yang 

mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk didalamnya 

perubahan-perubahan sosial. Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan 

kemasyarakatan yang kategoris, murni, abstrak, berusaha memberi 

pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris serta bersifat umum.  

G. Metode penelitian 

Pada penelitian kehidupan sosial pedagang rambut Desa Karang 

Banjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga penulis 

menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu cara seorang 
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sejarawan mendekat objek penelitiannya dengan langkah-langkah yang 

terstruktur sehingga akan mempermudah dalam perolehan data sejarah. 

Dalam penelitian sejarah data berkedudukan sangat penting sebab tanpa 

data sejarah tidak mungkin ditulis (no data, no history).  

Metode penelitian historis terdiri dari (1) pemilihan topik, (2) 

pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik ekstern dan kritik intern), (4) 

interpretasi (analisis dan sintesis), dan (5) penulisan (Kuntowijoyo, 1995 : 

89-105) atau menurut Notosusanto (1978: 35-43; bdk. Gottschalk, 

1983:34) meliputi (1) heuristik (mencari sumber-sumber) (2) kritik atau 

analisa (menilai sumber-sumber), (3) interpretasi atau sintesa (menafsirkan 

keterangan sumber-sumber), dan (4) historiografi (penulisan sejarah). 

Langkah pemilihan topik oleh Kuntowijoyo dianggap sebagai langkah 

awal. Hal itu wajar saja karena tanpa ada topik atau sasaran studi, maka 

sejarawan tidak akan mungkin langsung melakukan pengumpulan sumber. 

Meskipun dianggap langkah prapenelitian, tetapi perlu dipertimbangkan 

sebagai langkah awal dalam penelitian sejarah. 

Data menjadi harga mati bagi para peneliti (sejarawan peneliti) 

untuk mengungkap suatu fenomena sejarah dari peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi. Peristiwa akan menininggalkan jejak sejarah yang dapat 

diamati dari proses pencarian dan penemuan. Jika sebuah peristiwa telah 

kehilangan jejaknya, maka sejarah sangat sulit untuk diteliti dan ditulis. 

(Priyadi, 2013 : 111) 

1. Heuristik  
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Mengumpulkan sumber – sumber dari pelaku pedagang rambut 

( orang mengetahui tentang rambut ) dan perangkat desa yang 

bersangkutan. Pengumpulan data dan informasi mengenai 

industri rambut melalui wawancara dan observasi. 

2. Kritik 

Setelah data dokumen, manuskrip (naskah-

naskah),artifact,forklor,dan data sejarah lisan di peroleh, 

sejarawan harus melakukan langkah kritik atau verifikasi. 

Verifikasi berusaha menilai apakah data itu asli atau 

selanjutnya bisa di percaya. Di sini ada dua hal yang di tuntut 

yaitu keontetikan melalui kritik ekstern dan kekredbilitasan 

dengan cara kritik intern. Keontetikan melihat dari sisi luar 

data, kekredbilitasan mengkritisi hal-hal berkaitan dengan isi 

data.  

3. Interpretasi atau penafsiran 

Mendeskripsikan fakta-fakta yang di sebut analisis. Deskripsi 

ini dilakukan agar fakta-fakta yang sudah di peroleh akan 

saling bersinergi. Fakta yang satu akan menjelaskan kedudukan 

fakta yang lain. Setelah di analisis, sejarawan kemudian akan 

mensintesiskan deskripsi dari hasil analisis. Sintesis berarti 

merangkai hasil-hasil analisis fakta yang berdiri sendiri 

sehingga fakta-fakta tersebut akan saling menyulam, dan saling 

membentuk jaringan atau teks akan saling menguatkan. 
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4. Historiografi 

Langkah terakhir atau puncak metode sejarah yaitu penulisan 

sejarah atau sering di sebut historiografi. Pada tahap penulisan 

peneliti menyajikan laporan hasil penelitian dari awal hingga 

akhir, yang meliputi masalah-masalah yang harus dijawab. 

Tujuan penelitian adalah menjawab masalah-masalah yang 

telah diajukan 

 

H. Sistematika penyajian 

Sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Bab I berisi berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

menelitiantinjauan pustaka, landasan teori dan pendekatan, metode 

penelitian sejarah serta sistematika penulisan. 

Bab II mengungkap tentang sejarah Desa wisata Karang Banjar 

dan kondisi wilayah Desa Karang Banjar terdiri dari keadaan geografis, 

Bab III mengungkap tentang perkembangan industri rambut Desa 

Karang Banjar 

Bab IV mengungkap tentang kehidupan sosial ekonomi pedagang 

rambut desa Karang Banjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga 

dari tahun 2007 – 2013 

Bab V simpulan dan saran 
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