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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dunia pekerjaan tidak pernah terlepas dari peran serta perempuan baik dalam 

kepegawaian biasa hingga posisi penting di suatu perusahaan seperti manajer 

maupun pemilik perusahaan. Namun sayangnya, banyak sekali ketimpangan 

gender yang terjadi dalam dunia kerja, terutama terjadi pada perempuan. 

Newsweek, sebuah majalah mingguan di Amerika mewawancarai seorang 

perempuan pegawai kantor di Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa 

perempuan di kantor tempatnya bekerja seringkali mendapatkan perlakuan yang 

berbeda dan mengalami ketidakadilan, seperti dianggap kurang mumpuni, 

memperoleh upah yang lebih sedikit daripada pegawai laki-laki, dan tidak 

diangkat menjadi supervisor, meskipun pekerjaan yang dilakukan memiliki bobot 

yang sama dengan laki-laki1. Fenomena semacam ini memang sering ditemukan 

dalam perusahaan di berbagai negara dan dalam ilmu sosiologi disebut sebagai 

glass ceiling atau dalam bahasa Jepang disebut garasu tenjo (ガラス天井) yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi langit-langit kaca.  

Glass ceiling atau garasu tenjo adalah sebuah kondisi ketika perempuan 

tidak dapat naik ke tangga tertinggi sebuah perusahaan akibat adanya hambatan 

tak terlihat (Albelda & Tilly, 1997). Glass ceiling pertama kali diperkenalkan 

                                                        

1  Selengkapnya lihat artikel tirto.id yang ditulis oleh Kirnandita berjudul Ketika Perempuan 
Dinomorduakan di Dunia Kerja.  
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dalam The Wall Street Journal oleh Hymowitz dan Schellhardt pada tahun 1986. 

Kemudian, sekitar pertengahan akhir tahun 1990-an glass ceiling dikenal di Jepang 

dengan istilah garasu tenjo. 

Banyak survei seputar garasu tenjo yang dilakukan berbagai lembaga survei. 

Salah satu survei yang dilakukan oleh AOL Jobs2 menyimpulkan bahwa satu dari 

enam perempuan mengalami diskriminasi dan pelecehan di tempat mereka bekerja. 

Survei lain yang juga dilakukan oleh UNICEF dan berdasarkan Data Workplace 

Gender Equality Agency Australia juga turut menguatkan stereotip 3  terhadap 

perempuan dalam dunia pekerjaan. Hasilnya menunjukkan sebanyak 43% 

perempuan mendapatkan pelecehan dari manajer dan 51% pelecehan berasal dari 

rekan kerja. Bentuk-bentuk dari pelecehan dan diskriminasi pun beragam seperti 

rasa tidak percaya terhadap kinerja perempuan, pemberlakuan perbedaan gaji 

antara pekerja laki-laki dan perempuan, serta sulitnya mendapatkan promosi 

jabatan untuk perempuan.  

Fenomena garasu tenjo banyak ditemukan di banyak negara, begitu juga 

dengan Jepang. Sistem patriarki4 yang melekat di berbagai aspek kehidupan di 

Jepang semakin melanggengkan posisi laki-laki di atas perempuan. Tidak hanya 

dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan misalnya, kasus pelecehan dan 

                                                        

2 Sebuah situs web dan pelayanan pekerjaan yang meliputi lowongan dan survei di Amerika yang 

berbasis di New York. 
3 Konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat 

(KBBI, 2017) 

4 Sistem sosial yang menempatkan laki-laki di atas perempuan, sebagai pengatur, penindas, dan 
pihak yang mengeksploitasi perempuan dalam pekerjaan, gaji, dan politik (Walby, 1990) 
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diskriminasi terhadap perempuan juga sangat tinggi. Dilansir surat kabar 

Yomiuri pada Agustus 2018 dalam salah satu pemberitaannya melaporkan bahwa 

telah terjadi kecurangan poin tes masuk Tokyo Medical University, sebuah sekolah 

kedokteran paling prestisius di Jepang.  Salah seorang perempuan pendaftar yang 

bernama Riko Miyauchi tidak diterima di sekolah kedokteran tersebut lantaran 

pihak kampus sengaja melakukan kecurangan dengan menambahkan poin 

kepada pendaftar laki-laki dan melakukan pengurangan poin kepada pendaftar 

perempuan dengan sebuah alasan klise, yaitu dokter perempuan diklaim akan 

terganggu pekerjaannya ketika mereka sudah menikah dan memiliki anak. Di 

tahun 2010 angka kecurangan meningkat dari 24% menjadi 38% dan di tahun 

2018 hanya 18% mahasiswi dari 171 orang pendaftar yang diterima5.  

Dari hasil survei kesetaraan gender yang dilakukan oleh World Economic 

Forum, Jepang menempati urutan ke 114 dari 144 negara. Itu berarti menunjukkan 

betapa kurangnya toleransi dan kepedulian akan kesetaraan gender dalam 

berbagai bidang di Jepang. The Guardian6 juga pernah melaporkan hasil riset 

mereka terhadap fenomena pelecehan perempuan dalam dunia pekerjaan pada 

tahun 2015 yang menunjukkan sebanyak 48,7% pekerja perempuan paruh waktu 

mengalami pemecatan sepihak, penurunan pangkat, perlakuan tidak adil ketika 

bekerja, dan pelecehan secara verbal. Sebanyak 21,8% pekerja perempuan tetap 

mengalami hal serupa. Pelecehan dan diskriminasi tersebut juga menimpa ibu 

                                                        

5 Informasi selengkapnya baca artikel The Guardian yang berjudul Tokyo Medical School ‘Changed 
Test Scores to Keep Women Out’. 

6 Portal berita seputar olahraga, budaya, dan gaya hidup yang juga melakukan riset terhadap isu-isu 
sosial. 
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hamil yang biasa disebut dengan matahara atau dalam bahasa Inggris disebut 

maternity harasement yang menurut situs Matahara Net yaitu berupa pelecehan 

baik fisik maupun mental yang diberikan kepada ibu hamil yang bekerja atau 

melahirkan, yang bisa berupa pemutusan hubungan kerja, kontrak, atau memaksa 

para ibu hamil untuk meninggalkan pekerjaan mereka. 

Problematika patriarki yang menjadi kultur masyarakat Jepang selalu 

berusaha mendomestifikasi perempuan agar selalu berada di dalam rumah dan 

tidak mendapat posisi di atas laki-laki. Maraknya fenomena semacam ini juga 

diangkat ke dalam sebuah drama. Drama merupakan salah satu bentuk dari karya 

sastra yang ditulis dengan bahasa yang bebas dan memiliki jalan cerita yang 

panjang. Istilah drama sendiri berasal dari bahasa Yunani draomai yang memiliki 

arti berbuat, berlaku, dan bertindak.  

Drama adalah kisah hidup yang digambarkan dalam bentuk gerak (Moulton 

dalam Kanzunuddin, 1995). Dengan demikian dapat diartikan bahwa drama 

adalah sebuah seni peran yang mengisahkan tentang problematika kehidupan yang 

dipertunjukkan dalam bentuk dialog. Perbedaan drama dengan film terletak pada 

jumlah episodenya. Jika drama diselesaikan lebih dari satu episode, maka film 

adalah bentuk pendek dari sebuah drama yakni hanya selesai dalam satu episode 

saja. Pada mulanya drama berbentuk pementasan di atas panggung yang 

diintegrasikan dengan berbagai jenis pendukung pertunjukan seperti musik, tata 

lampu, kostum, tata rias, tata panggung, dan sebagainya (Waluyo, 2002). Lambat 

laun pementasan drama mulai merambah dunia pertelevisian yang bisa dinikmati 

melalui layar kaca. Drama menggambarkan realitas kehidupan sosial dengan 
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berbagai konflik yang terjadi, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, agama, hingga 

asmara. Tidak hanya berputar pada lingkup masalah tersebut saja tetapi juga 

kadang kala drama mengangkat unsur gender termasuk feminisme dan patriarki.  

Salah satu drama yang mengangkat fenomena garasu tenjo adalah Chef: 

Mitsuboshi no Kyushoku yang menceritakan kisah Mitsuko Hoshino, satu-satunya 

koki perempuan pemilik gelar koki bintang tiga dan bekerja di sebuah retoran 

Perancis ternama di Jepang yang bernama La Cuisine de La Reine yang mengalami 

fenomena garasu tenjo dalam lingkungan pekerjaannya. Sikap Mitsuko yang keras 

kepala dan tidak bisa diatur karena idealismenya dalam menciptakan berbagai 

menu masakan ketika memasak membuat Shinoda Shogo, manajer restoran 

tempatnya bekerja, benci kepadanya. Mitsuko mendapatkan fitnah dari Shinoda 

karena telah dituduh meracuni Kakitani Hideyuki, seorang kritikus makanan. 

Akibat fitnah tersebut Mitsuko dipecat dari La Cuisine de La Reine. Bukan hanya 

itu saja, dalam satu kisah ketika Mitsuko bekerja menjadi koki di sekolah dasar, 

seringkali pekerjaan Mitsuko diremehkan oleh teman-temannya dan Araki, 

kepala koki di sekolah dasar tempatnya bekerja dengan alasan Mitsuko memiliki 

kemampuan memasak jauh lebih baik daripada Araki karena ia hanyalah seorang 

juru masak biasa, sedangkan Mitsuko telah mengantongi predikat koki bintang 

tiga.  

Dari beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena 

garasu tenjo yang terdapat dalam drama Chef: Mitsuboshi no Kyushoku lebih 

dalam karena aktivitas memasak yang seringkali diidentikkan dengan tugas 

perempuan dalam ranah domestik memiliki kontradiksi dengan profesi memasak 
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yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Menurut sebuah artikel di The Feminist 

Kitchen (Broyles, 2011) beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa pekerjaan 

sebagai koki banyak digeluti oleh laki-laki, yang pertama membutuhkan mental 

yang kuat karena seorang koki profesional memiliki jam kerja berlebih bahkan 

mencapai 12 hingga 14 jam per hari. Selain itu, menjadi seorang koki profesional 

membutuhkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi karena harus selalu memastikan 

dapurnya dalam keadaan yang baik, memperhatikan bahan makanan yang 

berkualitas, mengondisikan anak buahnya bekerja dengan baik, hingga pelayanan 

kepada pelanggan harus selalu memuaskan. Seorang perempuan memiliki 

keterbatasan dalam waktu antara berkarir dan menjadi ibu rumah tangga 

mengingat jam kerja seorang koki bisa dikatakan overtime. Hal ini menjadi 

pertimbangan ketika ia hendak menjadi seorang koki profesional karena 

perempuan juga memiliki pekerjaan lain di luar profesinya sebagai koki.  

Yang kedua adalah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya dapur 

profesional. Perempuan dianggap sebagai “penyerbu” ladang pekerjaan sebagai 

koki yang sebelumnya banyak dilakukan oleh laki-laki. Ketika seorang perempuan 

mengerjakan pekerjaan yang lebih macho dan maskulin maka akan muncul 

stereotip jika perempuan tidak memiliki fisik dan mental yang kuat seperti laki-

laki. Perempuan Sehingga, ketika perempuan memasuki dunia koki maka akan 

menjadi hal yang tidak biasa dan koki laki-laki merasa tersaingi.  

Faktor ketiga adalah beberapa restoran terkadang tidak memberikan toleransi 

kepada koki yang sedang hamil, seperti memberikan cuti hamil dan tidak 

memberikan gaji selama masa cuti tersebut. Karena pekerjaan mereka 
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membutuhkan loyalitas yang sangat tinggi, para koki dituntut untuk selalu bekerja 

demi pelanggan. Selain itu, koki juga tidak diberi waktu untuk merawat anaknya 

ketika sakit. Karena tanggung jawab pengasuhan ada pada ibu, bisa sangat sulit 

untuk perempuan menjadi seorang koki profesional. 

Perempuan pada umumnya menjadikan kegiatan memasak sebagai aktivitas 

yang biasa dilakukan di dalam rumah, bukan sebuah pekerjaan yang digaji. 

Menurut konsep di masa lampau, laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam 

keluarga, sedangkan perempuan adalah pengatur urusan domestik dan bekerja 

di luar rumah yang digaji bukanlah kegiatan utama perempuan (Ahdiah, Firdaus, 

Restri, & Kaloh, 2014). Konsep semacam ini masih berlaku di Jepang dan 

tercermin dalam drama yang sedang dikaji oleh peneliti. Dengan melakukan 

penelitian adegan dan dialog terhadap perlakuan yang diterima oleh Mitsuko dari 

atasannya menunjukkan bahwa garasu tenjo tercermin dalam drama Chef: 

Mitsuboshi no Kyushoku. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat ditarik 

adalah “bagaimana fenomena garasu tenjo di Jepang dalam drama Chef: 

Mitsuboshi no Kyushoku?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis 

fenomena garasu tenjo di Jepang yang tercermin pada tokoh Mitsuko Hoshino 

dalam drama Chef: Mitsuboshi no Kyushoku. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua jenis manfaat penelitian, yaitu: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai rujukan atau referensi penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan kajian gender seputar garasu tenjo, khususnya 

yang terjadi di Jepang. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkenalkan teori 

female underrepresentation yang dapat digunakan untuk mengkaji kelangkaan 

perempuan dalam bidang kepemimpinan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian terhadap 

fenomena sosial di Jepang pada era modern supaya dapat menambah minat dan 

wawasan pembaca mengenai kondisi sosial terkini di Jepang terutama pada 

fenomena garasu tenjo. 

1.5. Tinjauan Pustaka 

Peneliti meninjau dua jurnal dan sebuah artikel ilmiah yang berkaitan dengan 

garasu tenjo antara lain sebagai berikut: 

Jurnal pertama berjudul “What Do We Know About Glass Ceiling Effects? 

A Taxonomy and Critical Review to Inform Higher Education” yang ditulis oleh 

Jerlando F. L. Jackson dan Elizabeth M. O’Callaghan (2009). Objek penelitian 

dalam jurnal tersebut adalah kasus glass ceiling atau garasu tenjo yang terjadi 

pada para pekerja di Amerika, terutama perempuan Amerika berkulit hitam.  
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Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memajukan pengetahuan 

teoritis dan praktis tentang glass ceiling atau garasu tenjo dalam pendidikan 

tinggi. 

Meskipun tren penerimaan tenaga kerja ahli di Amerika saat ini mengalami 

pergeseran, yaitu lebih banyak menerima perempuan daripada laki-laki dan 

memeperlambat pertumbuhan pekerja kulit hitam (Toossi, 2005). Namun hal ini 

tidak tercermin pada posisi senior di perguruang tinggi (Athey, dkk, 2000; 

Burbridge, 1994; Johnsrud & Heck, 1994). Metode yang digunakan adalah 

mengkaji jurnal-jurnal glass ceiling untuk memberikan pandangan yang 

komperehensif terhadap isu glass ceiling yang terjadi di Amerika. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan sejak 1980-an, Pemerintah Federal 

telah mengakui adanya glass ceiling yang membatasi kemajuan perempuan dan ras 

kulit hitam di Amerika, di antaranya kelompok-kelompok yang kehilangan haknya 

untuk mendapatkan promosi jabatan dan bersaing secara sehat dengan laki-laki di 

tempat kerja.  Pada tahun 1987, Departemen Tenaga Kerja menerbitkan Workforce 

2000 (laporan tenaga kerja 2000) yang membawa perhatian luas pada kondisi 

pekerja di Amerika, termasuk pentingnya peran baik perempuan dan laki-laki dari 

berbagai ras menjadi kontributor utama perekonomian Amerika. Untuk 

menginvestigasi dan memperbaiki ketidakadilan yang ada di dalam tempat kerja, 

dibentuk Komisi Federal Langit-Langit Kaca atau Federal Glass Ceiling 

Commision melalui amandemen kedua dari Undang-Undang Hak Sipil 19917. 

                                                        

7 Selengkapnya lihat Glazer-Raymo (1999) untuk sejarah Undang-Undang Hak Sipil 1991. 
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Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa dari 1979 hingga 2002, 

proporsi perempuan dipekerjakan sebagai manajer, administrator, atau eksekutif 

hampir dua kali lipat dan penghasilan mereka tumbuh sebesar 27% (Chao & Utgoff, 

2004). Lebih khusus lagi, partisipasi perempuan dalam kategori pekerjaan khusus 

manajerial atau profesional tumbuh dari 22% pada tahun 1983 menjadi 34% pada 

tahun 2002. Namun, laporan tersebut secara khusus menyebutkan bahwa pekerjaan 

ini tetap tinggi dipisahkan oleh standar pekerjaan tradisional dengan perempuan 

ditempatkan dalam pelayanan dan perawatan. Laporan itu juga menunjukkan 

bahwa perempuan kulit putih lebih banyak kemungkinan daripada perempuan kulit 

hitam untuk bekerja dalam pekerjaan khusus manajerial atau profesional. 35% 

perempuan kulit putih, 26% perempuan kulit hitam, dan 19% perempuan Latin 

memegang posisi sebagai manajer, administrator, atau eksekutif (Chao & Utgoff, 

2004). Federal Glass Ceiling Commission menggambarkan tiga kelas hambatan 

bagi perempuan dan orang-orang kulit hitam dalam manajemen tingkat atas. 

Hambatan pertama yaitu hambatan sistem sosial yang menggambarkan 

ketersediaan dan jumlah perempuan berpendidikan dan orang kulit hitam untuk 

posisi tertentu dan perbedaan yang dapat dikaitkan dengan berbagai kelompok 

individu yang berkaitan dengan karakteristik yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Hambatan kelas kedua adalah hambatan struktural internal, termasuk kurangnya 

upaya penghargaan pada perempuan dan orang kulit hitam, iklim perusahaan yang 

mungkin tidak toleran terhadap perbedaan, dan penolakan untuk melatih dan 

membimbing perempuan dari berbagai ras untuk mendapatkan promosi jabatan. 

Hambatan kelas ketiga digambarkan sebagai hambatan pemerintah yaitu kurangnya 
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pemantauan dan penegakan hukum atas nama pemerintah, kelemahan dalam 

pengumpulan data untuk analisis deskriptif, penelitian dan pelaporan yang tidak 

memadai tentang keberadaan glass ceiling. 

Pemerintah federal juga telah melacak kemajuan perempuan dan orang kulit 

hitam dalam dunia bisnis.  Menurut data statistik Equal Employment Opportunity 

Commission (EEOC), jumlah perempuan kulit hitam dan Hispanik (Latin) dalam 

manajemen telah empat kali lipat dan jumlahnya orang Asia telah meningkat 

delapan kali lipat (Morrison & Von Glinow, 1990).  Namun, bagaimanapun hasil 

yang dilaporkan oleh perusahaan penelitian swasta dan studi industri, para 

cendikiawan seperti Ohlott dkk (1994) dan Maume (2004) masih mengutip glass 

ceiling sebagai kenyataan yang dihadapi perempuan di posisi manajemen tingkat 

senior.  Tren ini berlaku juga untuk orang-orang dari kulit hitam.  

Jurnal kedua adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Johana R. 

Tangirerung (2019), dosen ilmu teologi di Universitas Kristen Indonesia Toraja, 

dengan judul “Glass Ceiling: Tantangan Tersembunyi Emansipasi Wanita”. Dalam 

penelitiannya, Johana memaparkan pengertian glass ceiling, patriarki, dan 

emansipasi wanita sebagai pengantar. Objek yang diteliti adalah perempuan di 

Indonesia yang mengalami glass ceiling meskipun emansipasi telah ada sejak R.A 

Kartini memperjuangkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.  

Hasil dari penelitian yang ia lakukan adalah munculnya glass ceiling juga 

disebabkan salah satunya oleh budaya patriarki yang cukup kental. Pola-pola 

patriarki yang sejak lama ada menjadi suatu sistem budaya yang melahirkan 
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dikotomi8 laki-laki dan perempuan yang berujung pada diskriminasi gender dalam 

berbagai aspek kehidupan. Untuk melawan diskriminasi gender tersebut, muncul 

gerakan-gerakan emansipasi wanita yang mengupayakan agar perempuan keluar 

dari belenggu patriarki. 

Meskipun emansipasi sudah bergerak, namun diskriminasi gender di zaman 

sekarang ini masih tetap ada karena efek dari budaya patriarkal. Nyatanya, 

perempuan masih saja mengalami hambatan-hambatan tak terlihat dalam upaya 

peningkatan karir mereka yang disebut sebagai glass ceiling atau langit-langit 

kaca. Banyak sekali kisah-kisah tentang perempuan yang tidak segera 

mendapatkan promosi jabatan dengan alasan berjenis kelamin perempuan, atau 

bahkan ada sebuah kisah tentang seorang perempuan berpendidikan tinggi yang 

dilarang suaminya bekerja karena sebuah stigma sosial tentang tugas perempuan 

yaitu urusan anak dan rumah tangga. 

Sumber yang terakhir peneliti meninjau sebuah artikel ilmiah berbahasa 

Jepang yang berjudul AI 導入で女性が職を失うリスクは日本が一番！「ガラスの天井」

が深刻化 (AI Donyu de Josei ga Shoku wo Ushinau Risuku wa Nihon ga Ichiban! 

“Garasu no Tenjo” ga Shinkokuka), dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi Jepang Memiliki Resiko Tertinggi Perempuan Kehilangan Pekerjaan 

Karena Pengenalan AI! Langit-Langit Kaca Menjadi Semakin Serius. Artikel ini 

ditulis oleh Junichi Iwamoto (2019), seorang peneliti senior di Lembaga 

                                                        

8 Pembagian peran atas dua kelompok yang saling bertentangan (KBBI). 
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Penelitian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri di Jepang. Jurnal ini memaparkan 

tentang berkembangnya teknologi robot yang semakin canggih membuat 

perusahaan Jepang kini mengurangi jumlah karyawannya yang menimbulkan 

dampak yang buruk bagi para pekerja perempuan. Objek dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Iwamoto adalah para pekerja perempuan di Jepang yang 

mengalami fenomena garasu tenjo dalam pekerjaan mereka. Iwamoto menilai, 

pesatnya teknologi Artificial Intelligent (AI) atau kecerdasan buatan akan 

membuat perusahaan mengganti karyawan yang bekerja pada bidang yang 

memiliki tingkat intesitas tinggi atau Routine Task Intensity (RTI), seperti akuntan 

dan administrasi yang kebanyakan dikerjakan oleh perempuan yang merupakan 

pekerja tidak tetap sehingga lebih mudah terancam mengalami pemutusan 

hubungan kerja. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil survei yang dilakukan oleh IMF 

(International Monetary Fund) yang dipublikasikan dalam blognya pada 16 

November 2018 dengan judul “Gender, Technology, and Future of Work” 

memperkirakan bahwa dalam 20 tahun ke depan sekitar 11% perempuan dan 

9% laki-laki di 30 negara yang disurvei, termasuk Jepang, akan kehilangan 

pekerjaannya karena otomatisasi sistem dalam kantor maupun perusahaan tempat 

mereka bekerja. Jepang berada pada peringkat pertama negara dengan tingkat 

pekerja perempuan beresiko mengalami pemutusan hubungan kerja akibat 

otomatisasi sistem dengan resiko hampir 4 kali lebih tinggi daripada laki-laki.  

Dalam grafik Routine Task Intensity (RTI) yang diklasifikasikan menjadi 

jenis pekerjaan dan jenis bisnis terlihat adanya ketidaksetaraan antara keterlibatan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI Fenomena Garasu Tenjo Dalam Drama Chef: Mitsuboshi No Kyushoku Ghea Ardiayu Puspitaloka 



14 

 

 

 

laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan rutin yang disebut gap RTI. Pekerjaan 

yang membutuhkan tenaga profesional yang dapat digantikan dengan tenaga robot 

memiliki persentase yang rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan kantoran 

yang banyak membutuhkan pekerjaan rutin dengan intensitas yang tinggi dan 

kebanyakan pekerjaan-pekerjaan tersebut ditangani oleh perempuan. Dalam hal 

industri misalnya, banyak bidang yang membutuhkan pekerjaan dengan rutinitas 

yang tinggi memiliki kemungkinan akan digantikan dengan robot dengan tujuan 

efisiensi waktu dan biaya yang digunakan untuk membayar karyawan yang tidak 

sedikit jumlahnya. 

Secara umum apabila teknologi digital meningkat, maka telekomunikasi pun 

akan mengiringi peningkatan tersebut. Jika teknologi digital berkembang, 

kemungkinan untuk bekerja di rumah semakin tinggi karena semua pekerjaan 

dapat dilakukan via online dan bisa dilakukan dimanapun, tanpa perlu pergi ke 

kantor. Tidak menutup kemungkinan jumlah perempuan yang bekerja di rumah 

akan semakin banyak pula. Beberapa perempuan dengan keterampilan khusus akan 

dapat memperoleh penghasilan tinggi dari telecommunicating freelance dan 

mungkin akan menjadi salah satu solusi yang dapat menggantikan pekejaan 

mereka sebelum mereka mengalami pemutusan hubungan kerja akibat penerapan 

RPA (Robotic Process Automation) yang menggunakan robot untuk menggantikan 

tenaga kerja manusia dan AI. Namun, mengingat situasi perempuan yang sudah 

bekerja mengurus anak dan rumah tangga ditambah dengan pekerjaan freelance 

mereka, maka pekerjaan mereka akan semakin menumpuk dan ini bukanlah suatu 
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hal yang bermanfaat bagi perempuan. Perempuan akan semakin sulit berkarir dan 

memunculkan efek garasu tenjo. 

Penting sekali untuk mengkaji ulang efek dari AI pada pekerjaan, 

terutama yang dilakukan oleh para pekerja perempuan agar tidak memperburuk 

garasu tenjo di Jepang dan mengurangi jumlah pengurangan tenaga kerja, baik 

laki-laki maupun perempuan. Dan pemerintah Jepang harus segera mengambil 

tindakan terhadap perempuan yang kehilangan pekerjaannya akibat pengenalan 

AI. 

Berbagai jurnal dan artikel ilmiah di atas dijadikan penulis sebagai referensi 

dalam penulisan skripsi ini karena memuat berbagai definisi dari para ahli dan 

survei-survei dari lembaga yang kredibel tentang fenomena garasu tenjo. 

Kemudian peneliti telah mengaitkan teori yang berkaitan dengan garasu tenjo 

dengan fenomena garasu tenjo dalam dialog dan adegan drama Chef: Mitsuboshi 

no Kyushoku. 

1.6. Landasan Teori 

Teori-teori seputar garasu tenjo banyak dikemukakan oleh para ahli seperti 

Stoner dkk (dalam Mattis, 2004) yang menjelaskan bahwa perempuan dapat 

diterima dengan mudah hanya sebagai karyawan biasa dalam sebuah perusahaan, 

namun akan mengalami kesulitan mendapatkan promosi jabatan ketika berada di 

posisi senior manajemen. Perempuan hanya mampu menduduki jabatan sebagai 

middle level management yang bekerja dibawah kebijakan senior level 

manangement (Wentling, 2003).  
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Teori-teori yang digunakan untuk mengkaji fenomena garasu tenjo bisa 

berasal dari ilmu ekonomi karena fenomena garasu tenjo itu sendiri berdasarkan 

pada bidang manajerial yang merupakan salah satu bidang ilmu ekonomi dan 

bisnis. Garasu tenjo juga bisa dikaji menggunakan teori psikologi apabila dilihat 

dari sudut pandang dampak psikologis yang timbul akibat tekanan yang berasal 

dari atasan maupun pihak-pihak yang memiliki posisi yang tinggi. Namun, karena 

penelitian ini merupakan sebuah penelitian sosiologi drama, selain menggunakan 

konsep fenomena garasu tenjo, penelitian ini juga menggunakan teori sosiologi 

yang dicetuskan oleh Dowling yaitu teori kekurangan penghargaan terhadap 

perempuan atau female underrepresentation theory. 

1.6.1. Garasu Tenjo  

Garasu tenjo adalah sebuah konsep yang merujuk pada berbagai hambatan 

yang dialami perempuan ketika meraih posisi yang lebih tinggi dalam suatu 

perusahaan, pemerintahan, pendidikan, maupun organisasi non-profit (Akpinar-

Sposito dalam Bush, Bell, & Middlewood, 2019). Hambatan dari garasu tenjo 

berupa tekanan dari atasan yang membuat perempuan tidak bisa berkembang dan 

mencapai posisi tertinggi.  

Teori yang dikembangkan oleh Bush, dkk (2019) tersebut menjelaskan lebih 

detail bahwa fenomena garasu tenjo tidak hanya terjadi dalam dunia pekerjaan 

saja, namun juga terjadi dalam dunia pendidikan. Hal ini juga telah dipaparkan di 

dalam latar belakang yang menyertakan kasus garasu tenjo di Jepang juga terjadi 

dalam dunia pendidikan. Teori ini cukup mewakili kejadian nyata yang terjadi di 
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Jepang seperti yang telah tertulis sebelumnya, meskipun dalam penelitian ini 

garasu tenjo terjadi dalam dunia pekerjaan. 

1.6.2. Teori Female Underrepresentation  

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang diskriminasi gender yang 

digunakan untuk mengkaji permasalahan seputar gender, seperti bias gender, 

stereotype, hingga garasu tenjo. Ketiga permasalahan yang disebutkan di atas 

sering kali terjadi dalam lingkup pekerjaan. Adanya gender stereotypes membuat 

perempuan dianggap kurang cocok menjadi manajer, atau jabatan lain yang 

sifatnya maskulin karena selama ini dipegang oleh sosok laki-laki membuat 

perempuan sering kali tidak disertakan dalam pengambilan keputusan dan 

mendapat hambatan ketika ingin mencapai posisi tersebut sehingga memunculkan 

garasu tenjo (Rahayu, Ramadhanti, & Widodo, 2018). 

Istilah garasu tenjo berasal dari bahasa Inggris glass ceiling yang terdiri dari 

dua kata yaitu glass yang berarti transparan, dan ceiling yang berarti hambatan 

yang membatasi perempuan berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk 

memperoleh posisi puncak (Dowling dalam Rahayu, Ramadhanti, & Widodo, 

2018). Dowling juga mencetuskan sebuah teori dari fenomena garasu tenjo yang 

disebut sebagai theory of female underrepresentation atau teori kekurangan   

penghargaan terhadap perempuan. Teori tersebut menjelaskan kurangnya 

eksekutif perempuan yang tidak hanya diakibatkan oleh garasu tenjo, tetapi juga 

oleh beberapa faktor seperti stereotip terhadap perempuan, bias gender, adanya 

pipeline efect (efek pipa) yaitu perempuan kompeten hanya sedikit yang dipilih 
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untuk menjadi seorang pemimpin, seleksi individu, dan anggapan bahwa 

perempuan bukanlah pencari nafkah utama dalam mayarakat. 

1.7. Metodologi Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Metode kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi 

objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 

2013). Untuk mendukung metode yang dipilih, peneliti menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada pentingnya pengalaman 

subjektif seseorang dan realitas sosial dipandang sebagai suatu kreasi kesadaran 

seseorang dengan memberi makna (meaning) dan evaluasi kejadian secara 

personal dan dikonstruksi secara subjektif (Yusuf, 2014). Sumber data primer yaitu 

drama Jepang yang berjudul Chef: Mitsuboshi no Kyushoku yang diproduksi tahun 

2016 dan mengangkat fenomena garasu tenjo dalam lingkungan pekerjaan di 

Jepang. Sedangkan sumber data sekunder untuk mendukung penelitian adalah 

buku-buku dan jurnal maupun artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

1.7.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dengan cara menonton drama terlebih dahulu, 

kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan tokoh utama, selanjutnya 

membaca buku, jurnal, maupun artikel berita Jepang tentang garasu tenjo dan 

mengaitkan dengan sumber informasi yang telah didapat dari buku, dan yang 

terakhir menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 
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1.7.2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yaitu pemilahan dan pengklasifikasian data, lalu 

melakukan pengkodean dan penyuntingan data yang sesuai dengan tema 

penelitian, melakukan verifikasi data untuk menguji kecocokan data dengan 

teori, dan yang terakhir melakukan analisis data untuk mencapai hasil penelitian. 

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran penulisan skripsi, penulis 

menjabarkannya dalam diagram kerangka berpikir sederhana di bawah ini. 

Tabel 1.1 Diagram Kerangka Berpikir 

          

 

 

 

 

 

Fenomena garasu tenjo yang terdapat di dalam drama Chef: Mitsuboshi no 

Kyushoku akan dikaji peneliti menggunakan teori female underrepresentation 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sedikitnya jumlah perempuan 

dalam bidang kepemimpinan, antara lain bias gender, pembagian pekerjaan sesuai 

jenis kelmain (sex division labor), dan anggapan bahwa perempuan memiliki 

tanggung jawab akan mengurus keluarga dan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut 

yang mempengaruhi sedikitnya eksekutif perempuan, adanya diskriminasi 
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terhadap perempuan di dalam pekerjaan, dan perempuan seringkali diremehkan 

kemampuannya oleh laki-laki. 

1.7.3. Sinopsis Drama 

Chef: Mitsuboshi no Kyushoku adalah sebuah drama yang menceritakan 

perjuangan Mitsuko Hoshino, seorang koki perempuan pemilik gelar bintang tiga 

yang bekerja di sebuah restoran Perancis ternama di Jepang yaitu La Cuisine de La 

Reine. Selama bekerja menjadi kepala koki di restoran tersebut, ia sering berbeda 

penndapat dengan pemilik restoran tersebut yang bernama Shinoda Shogo. 

Suatu hari, ia mendapatkan fitnah dari Shinoda yang membuatnya dipecat dari 

La Cuisine de La Reine dan karirnya sebagai koki bintang tiga seketika runtuh. Tak 

ada satupun restoran yang mau menerimanya bekerja karena beredar kabar ia telah 

meracuni Kakitani Hideyuki, seorang kritikus makanan. Hingga akhirnya, seorang 

produser sebuah stasiun televisi swasta di Jepang yaitu CNB TV, yang bernama 

Yaguchi Saki memberinya tantangan untuk mengisi program reality show yakni 

menjadi koki di sebuah sekolah yang bernama SD Mitsuba untuk mengembalikan 

nama baiknya. Namun langkahnya tidak berjalan mulus karena Araki, kepala koki 

SD Mitsuba iri terhadap kemampuan Mitsuko dan selalu meremehkan jerih 

payahnya. 

Saat bekerja di SD Mitsuba, ia kembali bertemu dengan putri semata 

wayangnya yang bernama Haruko Takayama yang pernah ia tinggalkan ketika 

masih balita bersama sang suami. Mitsuko memilih jalan tersebut karena ia ingin 

mewujudkan impiannya menjadi koki ternama dan terbanglah ia ke Perancis untuk 
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bersekolah. Setelah melalui berbagai hal yang mengubah hidupnya, Mitsuko tidak 

lagi menjadi seseorang yang egois dan keras kepala. 

Perjuangan Mitsuko untuk membersihkan nama baiknya sebagai koki bintang 

tiga tidak berhenti sampai disini. Ia terus melakukan segala upaya, salah satunya 

membuka kedai gerobak berjalan yang menjual makanan Perancis dengan harga 

yang sedikit lebih murah. Hal itu terendus oleh Shinoda dan lagi-lagi ia membuat 

saingan kedai gerobak berjalan Mitsuko, yaitu La Cuisine de La Reine versi kedai 

mobil yang memiliki penampakan lebih elegan daripada goerobak dorong milik 

Mitsuko. Setiap Mitsuko berusaha melakukan sesuatu untuk mengembalikan 

karirnya, Shinoda selalu berusaha menggagalkannya dengan berbagai cara seperti 

meniru membuat kedai kaki lima, membuat menu yang sama, dan Shinoda mampu 

melakukan negosiasi dengan pihak keamanan kota agar dipermudah izin usahanya 

mendirikan kedai kaki lima. Namun, karena Mitsuko adalah sosok yang pantang 

menyerah ia bisa melalui semua rintangan yang ia hadapi untuk mengejar karirnya. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penulisan skripsi ke dalam empat bab yang terdiri dari BAB 

I hingga BAB IV. BAB I yang merupakan pendahuluan, memuat latar belakang 

dari permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

dilakukannya penelitian, tinjauan pustaka untuk mengkaji beberapa penelitian 

terdahulu yang serupa dengan penelitian yang sedang diambil dan melakukan 

critical review, metode yang memaparkan langkah-langkah sistematik yang 

dijalankan untuk mencapai hasil pembahasan, serta pembatasan permasalahan. 
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Kemudian pada BAB II adalah landasan teori yang berisi teori-teori yang 

digunakan serta definisi-definisi dari para ahli yang diambil dari buku yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang diambil sebagai acuan untuk 

memperoleh hasil penelitian.  

BAB III berisi hasil analisis data-data yang sebelumnya sudah dikumpulkan 

yaitu berupa dialog dan adegan drama Chef: Mitsuboshi no Kyushoku yang 

berkaitan dengan fenomena garasu tenjo. Kemudian peneliti mengaitkannya 

dengan teori female underrepresentation untuk membuktikan penyebab-penyebab 

terjadinya garasu tenjo dalam drama ini. 

BAB IV berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

memberikan saran kepada peneliti selanjutnya supaya dapat melengkapi penelitian 

ini atau mengkaji fenomena garasu tenjo maupun fenomena sosial kemasyarakatan 

yang lain dari drama ini menggunakan teori yang berbeda.
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