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ABSTRAK 

Hubungan antar manusia merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan 
pokok. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus 
berhubungan dengan orang lain. Hubungan antar manusia dapat terjadi antar individu 
maupun antar kelompok dalam masyarakat yang disebut sebagai hubungan sosiaL 
Hubungan sosial dapat terjadi sebagai akibat dari adanya pertukaran antar individu 
atau antar kelompok dalam masyarakat. Demikian pula hubungan sosial antar 
pengusaha dan pekerja di UD, Mina lestari muncul karena antara keduanya terdapat 
perbedaan sumber daya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka dilakukanlah 
pertukaran (principle ofreciprocity). 

Hubungan sosial diantara pengusaha dan pekerja di industri kecil umumnya 
mempunyai pola yang sarna dengan hubungan patron-client. Pengusaha 
berkedudukan sebagai atasan (patron) dan pekerja berkedudukan sebagai bawahan 
(client), Kedudukan sosial ekonomi antara pengusaha dan pekerja mempunyai 
perbedaan. Diantara keduanya saling mempertukarkan sumber dayanya. Pengusaha 
memberikan perlindungan ekonomi dan keterampilan serta pengetahuannya 
sedangkan pekerja memberikan prestasi kerja yang baik, loyalitas dan pelayanan 
pribadilbantuan kepada pengusaha. Pertukaran inilah yang menjadi dasar terjadinya 
hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja, 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan hubungan sosial antara pengusaha 
dan pekerja di perusahaan garam beriodium UD. Mina Lestari, faktor-faktor yang 
menyebabkan munculnya hubungan sosial tersebut dan faktor yang menyebabkan 
hubungan sosial tersebut cenderung dipertahankan oleh kedua pihak. 

Keakraban dalam hubungan tersebut dapat terlihat baik selama proses 
produksi berjalan atau diluar proses produksi, Faktor yang menyebabkan hubungan 
sosial antara pengusaha dan pekerja bagi pengusaha karena perusahaan membutuhkan 
tenaga kerja untuk mengolahnya dan pekerja tersebut adalah pilihan yang paling 
sesuai dengan kondisi perusahaan,Sedangkan bagi pekerja mendapatkan jaminan 
hidup yang lebih baik karena disamping penghasilan yang relatif memadai juga 
terdapat bantuan-bantuan ekonomi dan pemberian fasilitas, Hubungan sosial antara 
pengusaha dan pekerja di UD. Mina lestari mempunyai pol a yang sarna dengan 
hubungan patron-client. 

Hubungan yang terjadi diantara pengusaha dan pekerja terjadi karena adanya 
kepentingan diantara mereka dengan kata lain hubungan tersebut mempunyai 
makna bagi mereka masing-masing. Makna hubungan sosial bagi pengusaha adalah 
tersedianya tenaga kerja yang akan mengelola perusahannya sehingga perusahaan 
tetap survive dan menghasilkan keuntungan. Sedangkan bagi pekerja makna 
hubungan sosial adalah terjaminnya hidup yang lebih baik dibanqingkan pekerjaan 
semula, Selain itu, mereka mempunyai kesamaan makna tentang hubungan sosial 
yakni bahwa orang hidup harns saling tolong-menolong. Hubungan so sial tersebut 
saling menguntungkan kedua pihak sehingga timbul kecenderungan diantara mereka 
untuk mempertahakannya, 
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