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ABSTRAK 

 

Febriana, Anita. 2009. Mekanisme Survival Pekerja Borongan di Pabrik Gula 
Trangkil, Pati. Skripsi, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Airlangga Surabaya. Dosen Pembimbing: (I) Dra. Sutinah, MS. 
 
 Pekerja borongan harus mengatur penghasilan sesuai musim, mengatur 
alokasi tenaga kerja, dan mengalokasikan penghasilan dari pabrik gula untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pekerja 
borongan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, mendeskripsikan 
fenomena secara riil mengenai mekanisme survival yang dilakukan pekerja 
borongan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan mengetahui 
pranata sosial yang membantu pekerja borongan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-harinya. 
 Tipe penelitian menggunakan studi deskriptif. Lokasi penelitian di Pabrik 
Gula Trangkil, Pati. Subjek penelitian diambil populasi sebanyak 35 responden, 
dimana responden pada penelitian ini adalah pekerja borongan yang menerima 
upah mingguan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan 
penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dengan cara deskriptif dengan 
menyajikan tabel prosentase. 
 Hasil penelitian adalah: 
 Kendala yang dihadapi pekerja borongan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-harinya adalah kendala minimnya upah yang diterima pekerja 
borongan. 
 Mekanisme survival yang dilakukan pekerja borongan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-harinya adalah pekerja borongan mempunyai pekerjaan 
sampingan, pekerja borongan melakukan pemanfaatan tenaga kerja kepada 
anggota keluarga, pekerja borongan mengurangi jumlah porsi makan, pekerja 
borongan melakukan produksi subsistens, pekerja borongan meminum obat 
tradisional atau obat ramuan dari kebun sendiri, pekerja borongan membeli 
pakaian dengan cara kredit, pekerja borongan berpaling ke sistem penunjang yang 
ada di sekitarnya, pekerja borongan menggadaikan barang kepada pihak 
Pegadaian, pekerja borongan meminjam uang kepada pihak lain, dan pekerja 
borongan melakukan migrasi. 
 Pranata sosial yang membantu pekerja borongan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-harinya adalah saudara, tetangga, sesama pekerja 
borongan, dan rentenir. 
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