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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

 Perkembangan dunia industri pada masa kini sangat pesat. Indonesia yang 

merupakan negara berkembang juga menunjukan perkembangannya di dunia 

industri. Perkembangan industri di Indonesia terlihat dari munculnya kawasan-

kawasan industri di kota-kota besar. Salah satu kawasan industri terbesar di Asia 

Tenggara yakni berada di Indonesia, lebih tepatnya di kota Cikarang. Saat ini, 

Cikarang menjadi pusat industri nasional yang nilai ekspornya mampu bersaing 

dengan Batam (http://m.detik.com/finance/advertorial-news-block/d.3619600/ 

kawasan-industri-cikarang-terbesar-di-asia-tenggara). 

 Perkembangan kawasan industri ini telah menyebar hampir diseluruh 

kawasan Indonesia. Di provinsi Jawa Timur sendiri telah berdiri setidaknya ada 

sebelas kawasan industri. Konstribusi Jawa Timur sendiri dalam pengembangan 

dunia industri sebesar 13%, sedangkan penyumbang terbesar berasal dari DKI 

Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebesar 51%. Dalam jatim.tribunnews.com 

(2018), Tony Herwanto sebagai Korwil Jatim Himpunan Kawasan Industri 

Indonesia (HKI) mengatakan bahwa akan ada penambahan kawasan industri baru 

di Jawa Timur. Beberapa kawasan baru akan dikembangkan tersebar di wilayah 

Jombang, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Gresik, dan Nganjuk. Sebagai 

salah satu kawasan industri baru yang akan dikembangkan, Nganjuk sudah 

memperlihatkan perkembangannya dari mulai berdirinya pabrik-pabrik di 

Nganjuk. Terhitung pada tahun 2015 sudah ada 45 industri besar dan sedang yang 

sudah berdiri di Nganjuk (https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/04/19/1247/ 

jumlah-perusahaan-industri-besar-dan-sedang-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-

timur-2013---2015.html). 

 Pengembangan kawasan industri baru yang menargetkan pada kota-kota 

tersebut memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat kota 
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tersebut. Sebagai salah satu kota yang ditargetkan untuk pengembangan kawasan 

industri baru, masyarakat Nganjuk merasakan pengaruh yang muncul dari 

pengembangan industri ini. Pengaruh tersebut dirasakan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Pegaruh secara langsung sudah pasti dirasakan 

oleh buruh-buruh pabrik tersebut. Lingkungan dan sikap kerja dari suatu 

pekerjaan akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup seseorang. Pengaruh 

tidak langsung dirasakan dalam halnya hubungan antara pekerjaan dan keluarga 

yang dilakukan melalui media massa social class membership (keanggotaan 

dalam kelas sosial). Hal tersebut dapat dikatakan apabila seseorang mendapatkan 

suatu pekerjaan maka sekaligus akan mendapatkan tingkat kelas sosial tertentu 

(prestise) yang dtunjukan dengan pola-pola sikap atau tingkah laku tertentu. 

Dengan demikian dimensi-dimensi hubungan sosial dengan perilaku konsumsi 

masyarakat Nganjuk mulai berubah dan menyesuaikan diri dengan kemampuan 

dan akses yang dimiliki. Lebih jelasnya, masyarakat mengalami perubahan 

terhadap kondisi sosial ke taha berikutnya atau menuju taraf kehidupan yang lebih 

komplek. 

 Perilaku konsumsi seseorang terlihat dari cara mereka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup yang berlebihan dan kebutuhan 

pemakaian barang-barang yang tidak bernilai ekonomis seperti halya pembelian 

produk-produk fashion, alat komunikasi, peralatan make up, dan sebagainya. 

Perilaku konsumsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kaya ataupun 

mereka yang berpendapatan di atas rata-rata, namun juga dilakukan oleh mereka 

yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Menurut Mike Featherstone 

(2008:205) budaya konsumen menegaskan bahwa semua orang berhak melakukan 

perbaikan diri serta ekspresi diri entah dari kelas manapun mereka dan usia 

berapapun mereka. 

 Perilaku mengkonsumsi terdapat diseluruh aspek kehidupan. Dalam 

kehidupan sehari-hari seseorang dapat melakukan konsumsi mulai dari bangun 

tidur sampai tidur lagi. Maka dari itu peneliti mengambil beberapa konsumsi yang 

dilakukan oleh perempuan buruh pabrik. Dalam penelitian ini peneliti 
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mengkategorikan konsumsi kedalam tiga kategori yakni konsumsi dalam 

berpakaian (fashion), konsumsi dalam kosmetik, dan konsumsi handphone. 

Konsumsi dalam pakaian meliputi pembelian pakaian, sepatu, tas maupun 

aksesoris. Konsumsi dalam kosmetik meliputi pembelian kosmetik, skincare, 

perawatan rambut da perawatan tubuh lainnya. Konsumsi handphone meliputi 

pembelian handphone dan pulsa. Konsumsi tersebut sering dilakukan oleh 

perempuan buruh pabrik di Nganjuk. Sebagai orang yang dapat menghasilkan 

pendapatan sendiri dan bagi mereka yang belum berkeluarga (memiliki 

suami/isteri dan anak) pendapatan mereka sebagian besar hanya digunakan untuk 

kebutuhan mereka sendiri. Dengan uah minimum kabupaten/kota tahun 2017 

(UMK), Kabupaten Nganjuk berada dikisaran Rp 1.527.407,50 yang menduduki 

urutan ke 25 setelah Kabupaten Bangkalan (https://m.detik.com/news/berita-jawa-

timur/). Bagir buruh pabrik yang tinggal dengan orang tua, sebagian besar 

pendapatan tersebut hanya dipergunakan untuk keprluan mereka sendiri. Namun, 

tidak untuk buruh pabrik yang tingga di kost, mereka harus lebih berhemat karena 

biaya hidup yang keluarkan banyak. 

 Disisi lain penelitian yang telah dilakukan oleh Faishal Nurdiansyah 

(2018), yang berjudul “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran 

Konsumsi Tenaga Kerja PT. Seikou di Kabupaten Bandung”. Penelitian ini 

membahas tentang upah buruh pabrik yang seolah menjadi permasalahan setiap 

tahunnya yang tidak kunjung selesai dan selalu memberikan dampak yang cukup 

luas, baik bagi buruh pabrik dan pengusaha khususnya serta bagi masyarakat pada 

umumnya. Rumusan dalam penelitian ini ialah bagaimana pola konsumsi pekerja 

PT. Seikou? dan bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga, jumlah anggota 

keluarga, tingkat pendidikan, dan kekayaan terhadap konsumsi pekerja PT. 

Seikou. Hasil dari penelitian ini menunjukan pola konsumsi pekerja PT. Seikou 

digunakan untuk kebutuhan barang tidak tahan lama, seperti kebutuhan pangan 

dan barang tahan lama seperti kendaraan dan jasa, pendidikan dan kesehatan. 

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa pendapatan, jumlah anggota keluarga, 
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pendidikan dan kekayaan berpengaruh positif terhadap konsumsi tenaga pekerja 

PT. Seikou. 

 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Siska Anggraeni (2018), yang 

berjudul “Perilaku Konsumsi Buruh Pabrik Perempuan (Studi Buruh Pabrik 

Perempuan Pabrik Rambut dan Bulu Mata di Purbalingga, Jawa Tengah)”. 

Penelitian ini membahas mengenai perilaku konsumsi moderen yang tidak 

memandang kelas dan kedudukan. Fenomena tersebut merebak pada kalangan 

buruh perempuan pabrik rambut dan bulu mata di Purbalingga. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dinamika perilaku konsumsi buruh 

perempuan di Purbalingga. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan orientasi konsumsi 9 buruh perempuan di Purbalingga 

telah berubah. Saat ini, simbol yng melekat pada barang mendasari kegiatan 

konsumsi buruh perempuan. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa aspek yang 

mempengaruhi. Lingkungan sekitar dan hubungan pertemanan merupakan alasan 

buruh melakukan kegiatan konsumsi. Selain itu, iklan dan pasar juga memberikan 

pengaruh yang besar pada kegiatan konsumsi buruh perempuan. 

 Dari dua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya, didapati hasil dari penelitian pertama mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengeluaran konsumsi tenaga kerja PT. Seikou yang 

memfokuskan pada bagaimana pola konsumsinya dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan kekayaan. 

Penelitian kedua mengenai perilaku konsumsi buruh perempuan di pabrik rambut 

dan bulu mata di Purbalingga, penelitian ini terfokus pada pengidentifikasian 

dinamika perilaku konsumsi buruh pabrik. Dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan peneliti sebelumnya menjadikan hal tersebut sebagai inspirasi oleh 

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai perilaku konsumsi pada buruh 

pabrik di Nganjuk yang terfokus pada perempuan buruh pabrik yang belum 

berkeluarga dan bukan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. 
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 Terbentuknya ide untuk melukan penelitian ini berawal dari kebiasaan 

peneliti membaca hasil skripsi-skripsi terdahulu. Dari hasil kebiasaan membaca 

tersebut peneliti menemukan sebuah skripsi yang membahas mengenai konsumsi 

pada buruh pabrik. Hal tersebutlah yang membuat peneiti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai perilaku konsumsi pada buruh pabrik. Namun 

penelitian mengenai perilaku konsumsi pada buruh pabrik sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sehingga untuk membedakan peneliti 

ini dengan penelitian yang sudah banyak dilakukan, peneliti memberikan 

pembeda yakni dengan mengkategorikan produk konsumsi ke dalam tiga kategori 

(fashion, kosmetik, dan handphone) serta memfokuskan pemilihan informan 

hanya pada buruh pabrik perempuan yang belum berkeluarga dan bukan sebagai 

pencari nafkah utama dalam keluarga. Alasan peneliti memilih informan dari 

kalangan buruh pabrik di Nganjuk dikarenakan akhir-akhir ini semenjak mulai 

berdirinya pabrik-pabrik, pekerjaan sebagai buruh pabrik banyak diminati 

masyarakat Nganjuk. Pemilihan buruh pabrik juga didasarkan karena usia mereka 

yang tergolong ke dalam masa usia remaja akhir, sehingga dalam usia tersebut 

mereka dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membeli barang atau jasa. 

1.2. Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti mengenai perilaku 

konsumsi buruh pabrik di Nganjuk. Sehingga tersusunlah rumusan masalah yaitu: 

“Bagaimana perilaku konsumsi para perempuan buruh pabrik di Nganjuk?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Menarik dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumsi para 

perempuan buruh pabrik di Nganjuk. Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini 

untuk: 

1. mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi informan dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa. 
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2. mengetahui perilaku konsumsi yang terjadi pada perempuan buruh pabrik 

melalui tiga kategori yang telah peneliti tentukan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dalam manfaat penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara akademis maupun secara praktis. 

1. Secara akademis, manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:  

a. Memberikan pustaka ilmu pengetahuan sosial, terutama mengenai 

perilaku konsumsi yang ada pada buruh pabrik. 

b. Diharapkan mampu menjadi bahan acuan dan referensi apabila 

diadakan penelitian lanjutan. 

2. Secara praktis, manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

untuk menambah informasi dan pengetahuan utamanya bagi pembaca 

penelitian perilaku konsumsi pada buruh pabrik. Sehingga masyarakat 

lebih paham mengenai perilaku konsumsi yang ada di masyarakat dan 

dapat lebih baik lagi dalam menganggapi kecenderungan mereka untuk 

konsumsi. 

1.5. Kerangka Teori 

1.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi 

 Perilaku konsumsi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua yakni, faktor 

internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

  Faktor internal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan 

kegiatan konsumsi terdiri dari dua aspek, yakni faktor psikologis dan 

faktor pribadi. 

a). Faktor psikologis seseorang sangat mempengaruhi bagaimana gaya 

hidup mereka (Kotler, 2002:238). Beberapa faktor psikologis yang 

mendorong mereka untuk melakukan kegiatan konsumsi, diantaranya: 
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i. Motivasi, merupakan dorongan pada seseorang baik secara sadar 

maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 

Dengan adanya dorongan ini seseorang akan membeli suatu 

barang/produk atau jasa tanpa menggunakan pikiran dan 

pertimbangan yang logis. 

ii. Persepsi, merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui pancaindranya. Persepsi ini berhubungan dengan motivasi, 

apabila persepsi ini tersampaikan dengan baik maka motivasi untuk 

bertindak akan tinggi dan hal tersebut menyebabkan seseorang 

bertindak secara irasional. 

iii. Sikap pendirian dan kepercayaan. Pendirian dan kepercayaan 

seseorang didapat melalui belajar dan pengalaman. Dengan 

kepercayaan seseorang kepada penjual dan pendirian yang tidak 

stabil membuat seseorang menjadi mudah melakukan konsumsi. 

b). Faktor Pribadi, Kotler (2002:232) mengatakan bahwa kegiatan 

konsumsi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, diantaranya: 

i. Usia, pada usia tertentu biasanya seseorang lebih mudah 

melakukan kegiatan konsumsi. Pada usia remajalah seseorang lebih 

mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak realitis, 

dan cenderung boros dalam menggunakan uangnya. 

ii. Pekerjaan, seseorang yang memiliki pekerjaan akan mempengaruhi 

pola konsumsinya. Seseorang yang bekerja dikantor akan sangat 

berbeda konsumsinya dengan pekerja buruh pabrik dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

iii. Keadaan ekonomi, seseorang yang mempunyai uang cukup akan 

cenderung lebih membelanjakan uangnya untuk membeli 

barang/produk dibandingkan seseorang dengan ekonomi rendah. 

iv. Kepribadian. Kepribadian seseorang sangat menentukan pola 

hidupnya, demikan pula dengan kegiatan konsumsi pada seseorang 

dapat terlihat dari kepribdiannya tersebut. 
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v. Jenis kelamin. Jenis kelamin berpengaruh terhadap kebutuhan 

hidup seseorang. Pada remaja putri lebih cenderung melakukan 

kegiatan konsumsi dibandingkan dengan remaja putra,. 

2. Faktor Eksternal 

  Terbentuknya kegiatan konsumsi seseorang dipengaruhi oleh 

lingkungan di mana mereka tinggal dan dibesarkan. Faktor-faktor yang 

termasuk kedalam faktor eksternal adalah kebudayaan, kelas sosial, dan 

keluarga. 

 a). Kebudayaan  

Kebudayaan ditampakkan dalam tingkah laku yang dikaitkan dengan 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti adat atau cara hidup 

masyarakat. Kebudayaan sendiri merujuk pada pengetahuan yang 

diperoleh seseorang, yang digunakan untuk menginterprestasikan 

pengalaman tersebut dan melahirkan tingkah laku sosial. 

c). Keluarga 

 Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang perilakunya 

sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan 

seseorang dalam pembelian suatu barang. Keluarga menjadi konstribusi 

utama dalam pengambilan keputusan seseorang dengan pola peranan dan 

fungsi yang kompleks dan bervariasi. 

1.5.2. Teori Konsumsi Ritzer dan Smart 

 Dalan teori konsumsi terdapat empat dimensi yang membentuk terjadinya 

sebuah konsumsi tersebut. Ritzer dan Smart (2011:831) menyebutkan empat 

dimensi tersebut yakni objek konsumsi, subjek konsumsi, tempat konsumsi, dan 

proses konsumsi. Keempat dimensi konsumsi tersebut tidak dapat dipisahkan dan 

saling terkait satu dengan yang lain. Pada dimensi pertama yakni objek konsumsi, 

objek konsumsi dapat berupa barang maupun jasa. Barang maupun jasa ini pada 

dasarnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia hingga berlanjut 
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pada tingkatan yang lebih komplek. Objek konsumsi ini berupa fashion, kosmetik, 

dan telepon genggam. Untuk lebih detailnya, pada fashion akan meliputi 

pembelian pakaian, tas, sepatu dan aksesoris. Pada kosmetik akan meliputi 

pembelian make up, skincare, perawatan rambut dan perawatan tubuh lainnya. 

Pada telepon genggam akan meliputi pembelian telepon genggam dan pulsa. 

 Dimensi kedua yakni subjek konsumsi, yang biasa dikenal dengan 

konsumen. Konsumen memiliki tipe yang bermacam-macam mulai dari tipe 

korban, pemilih, pencoba-coba, pencari identitas, hedonis, pemberontak, aktivis 

atau warga. Tipe konsumen korban merupakan mereka yang membeli suatu 

barang atau jasa hanya karena iming-iming dari sebuah iklan, diskon ataupun oleh 

saran dari orang disekitarnya. Tipe konsumen pemilih merupakan mereka yang 

membeli barang atau jasa dengan teliti dan biasanya mereka tahu apa yang mereka 

inginkan. Tipe konsumen pencoba-coba yakni mereka yang membeli barang atau 

jasa hanya untuk memenuhi rasa penasaran mereka terhadap barang atau jasa 

tersebut. Tipe konsumen pancari identitas merupakan mereka yang membeli 

barang atau jasa sebagai cara mereka untuk mencari jati diri mereka dalam barang 

atau jasa tersebut. Apabila mereka menemukan apa yang mereka anggap sesuai 

dengan jati diri mereka maka mereka akan terus menggunakan barang atau jasa 

tersebut. Tipe konsumen hedonis merupakan mereka yang membeli barang atau 

jasa secara berlebihan yang sebenarnya tidak mereka butuhkan meskipun tidak 

memiliki uang mereka akan berusaha mendapatkan barang atau jasa tersebut 

dengan kredit maupun berhutang. Tipe konsumen artis yakni mereka yang 

membeli barang atau jasa karena profesi mereka yang menuntutnya untuk 

membeli barang atau jasa tersebut. Tipe konsumen warga merupakan mereka yang 

membeli barang atau jasa hanya sebagai warga biasa yakni untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya saja. 

 Dimensi ketiga yakni tempat konsumsi, lokasi dimana proses-proses 

konsumsi banyak dilakukan oleh para konsumen. Tempat-tempat ini biasanya 

berada di pusat kota, toko serbaada dan toko online. Pusat kota sudah pasti 

menjadi tempat banyaknya para konsumen melakukan konsumsi. Pusat kota yang 
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menyajikan berbagai kebutuhan para konsumen mulai dari kebutuhan pokok 

hingga kebutuhan tersier menjadi tujuan utama para konsumen untuk melakukan 

konsumsi. Selain pusat kota, hadirnya toko serbaada juga menjadi tujuan kedua 

bagi para konsumen untuk melakulan konsumsi. Alasan efisien dan efektif 

menjadikan para konsumen memilih toko serbaada untuk melakukan konsumsi. 

Selain tempat-tempat yang disebutkan di atas, terdapat tempat konsumsi yang 

bersifat online yakni toko online. Toko online ini menawarkan dagangannya 

melalui media sosial. Sehingga toko online ini hanya mengunggah foto-foto 

dagangannya ke media sosial. Proses jual beli dilakukan dengan cara pembeli 

mengirim pembayaran terlebih dahulu setelah penjual menerima pembayaran, 

barang akan dikirim ke pembeli. Selain cara di atas, terdapat juga dengan cara 

COD (Cash On Delivery) yakni pembayaran dilakukan saat barang sampai di 

tangan pembeli. 

 Terakhir yakni proses konsumsi, tiga proses konsumsi yang terjadi pada 

konsumen yakni konsumen lebih senang berbelanja dalam satu tempat (mal, toko 

serbaada) dari pada harus berpindah-pindah lokasi konsumsi, konsumsi tidak 

hanya pada barang dan jasa namun juga dengan tempat tujuan yang menyuguhkan 

keistimewaan, konsumen melayani diri sendiri bulan lagi dilayani oleh pelayan 

(dalam toko serbaada pembeli mengambil sendiri dan membawa sendiri barang 

yang akan mereka beli sampai di kasir). 

1.6. Metode Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif diperoleh melalui observasi serta wawancara 

mendalam terhadap informan. Ahimsa (2007:14) mengatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif didapati hasil berupa pernyataan-pernyataan mengenai isi, 

sifat, ciri, keadaan dari peristiwa yang diteliti atau pernyataan mengenai 

hubungan-hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu tersebut dapat 

berupa benda fisik, pola-pola perilaku atau gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-

norma, dapat pula peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. 
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 Peneliti menganggap menggunakan metode penelitian kualitatif pada 

penelitian ini sudah tepat. Sebab pada penelitian ini sebagian besar data berupa 

deskripsi mengenai peristiwa-peristiwa perilaku konsumsi perempuan buruh 

pabrik. Peneliti mendeskripsikan data-data yang sesuai dengan keadaan di 

lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, literlatur-

litelatur, dokumen dan sebagainya. 

1.6.1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Nganjuk. 

Kabupaten Nganjuk sendiri bukan tergolong ke dalam kawasan industri, Nganjuk 

dapat dipastikan bahwa mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani. Menurut 

Badan Statistika Provinsi Jawa Timur (https://jatim.bps.go.id) pada tahun 2016, 

luas lahan pertanian Kabupaten Nganjuk 41.918 hektar dengan keseluruhan 

wilayah 1.224.15 km². Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa satu pertiga dari 

luas wilayah Kabupaten Nganjuk dipergunakan untuk pertanian. 

 Pada masa kini dengan berkembangnya dunia industri, Kabupaten 

Nganjuk yang sebenarnya mengandalkan sektor pertanian untuk menunjang 

perekonomian kini mulai mengakrabkan diri dengan dunia industri. Hal tersebut 

terlihat dari munculnya pabrik-pabrik di Kabupaten Nganjuk. Terhitung pada 

tahun 2015 sudah ada 45 industri besar dan sedang yang sudah berdiri di Nganjuk 

(https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/04/19/1247/ jumlah-perusahaan-industri-

besar-dan-sedang-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2013---2015.html). 

Pabrik-pabrik ini begitu banyak manarik minat masyarakat Nganjuk, utamanya 

bagi para lulusan SMA ataupun SMK yang tidak ingin melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

 Peneliti memiliki alasan tertentu mengenai diambilnya lokasi tersebut 

sebagai lokasi penelitian. Alasan tersebut berawal dari berdirinya pabrik-pabrik di 

Kabupaten Nganjuk mulai dari berskala kecil sampai berskala besar. Banyaknya 

pabrik yang berdiri ii mengakibatkan pergeseran mata pencaharian masyarakat 

dari bertani beralih sebagai buruh pabrik. Berdirinya pabrik pabrik ini tidak hanya 
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mengubah mata pencaharian masyarakat, namun juga mengubah perilaku 

konsumsi mereka. Perubahan perilaku konsumsi ini dapat dilihat dalam berbagai 

aspek, mulai dari produk yang mereka gunakan, merek yang mereka pakai, tempat 

nongkrong  dan sebagainya. Alasan tersebutlah yang membuat peneliti 

menganggap lokasi tersebut tepat untuk dilakukannya penelitian mengenai 

perilaku konsumsi pada perempuan buruh pabrik. 

1.6.2  Teknik Pengumpulan Data 

1.6.2.1 Observasi 

 Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data sesuai dengan apa adanya di 

lapangan, terlebih dahulu dilakukannya observasi. Observasi atau juga disebut 

pengamatan, Burhan Bungin (2008:95) dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian Kualitatif menyebutkan bahwa pengamatan terbagi menjadi dua, yakni 

pengamatan biasa dan pengamatan terlibat.  Dari dua pengamatan tersebut yang 

menjadi pembeda adalah ada atau tidaknya interaksi antara peneliti dengan 

informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan terlibat, peneliti 

menjalin hubungan atau interaksi dengan informan.  

 Dalam pengamatan terlibat inilah peneliti diharuskan menjalin interaksi 

dengan informan untuk menutup jarak yang ada antara mereka. Hal tersebut 

dilakukan untuk membentuk rapport (sikap saling percaya, tidak adanya rasa 

canggung, dan sebagainya) antara peneliti dengan informan. Rapport yang 

terbentuk antara peneliti dengan informan tidak terjadi begitu saja, melainkan 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam usaha pembentukan rapport 

peneliti harus melakukan pengamatan terlibat secara berulang-ulang dengan 

waktu yang cukup lama. Dalam penelitian ini waktu yang dibutuhkan peneliti 

untuk menjalin rapport  dengan informan yakni dua minggu. 

 Observasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

perilaku konsumsi para buruh pabrik melalui perilaku mereka dalam memilih 

suatu produk yang mereka pakai. Peneliti melakukan observasi selama informan 

melakukan kegiatan berbelanja. Hal tersebut peneliti lakukan untuk melihat secara 
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langsung terkait dengan bagaimana informan memilih suatu produk yang akan 

mereka beli, misal seperti bagaimana informan memilih toko yang akan informan 

kunjungi serta bagaimana informan dapat memutuskan produk apa yang akan 

informan beli. Observasi yang dilakukan peneliti ditampilkan melalui alur 

berbelanja yang dilakukan informan. 

 Setelah melakukan observasi, peneliti mendapati hasil dari kegiatan 

berbelanjai informan Anna pada 21 April 2019. Kegiatan berbelanja yang 

dilakukan informan meliputi pemilihan toko yang akan dikunjungi, penentukan 

produk yang akan dibeli hingga pada proses pembayaran produk. Toko pertama 

kali yang informan kunjungi yakni toko pakaian Mahkota Bandung. Informan 

langsung menuju lokasi dimana celana-celana digantung dalam toko tersebut. 

Informan terlihat sudah sering berbelanja di toko tersebut sehingga dapat 

menemukan tempat dimana celana-celana tersebut berada. Tidak berselang lama, 

informan sudah menemukan celana yang ia inginkan dan mencoba celana tersebut 

sebelum membayarnya. Namun, ukuran yanng diinginkan oleh informan ternyata 

tidak tersedia sehingga informan memutuskan untuk tidak jadi membeli celana 

tersebut. Setelah keluar dari toko pertama, informan masih kebingungan untuk 

menentukan toko berikutnya yang akan dikunjungi. Informan sempat meminta 

pendapat peneliti untuk memberikan saran toko mana yang bagus. Peneliti 

memberikan beberapa saran toko yang menjual celana-celana bagus dan informan 

menentukan pilihan untuk mengunjungi toko Rajawali. Saat tiba di toko Rajawali, 

informan terlihat berkeliling di dalam toko untuk meilihat-lihat pakaian yang 

tersusun rapi. Informan membutuhkan waktu kurang lebih selama setengah jam 

untuk memutuskan pergi dari toko tersebut karena tidak mendapati celana yang ia 

inginkan. Informan pun memutuskan untuk kembali lagi ke toko pertama yang ia 

kunjungi yakni Mahkota Bandung. Sesampainya di toko pertama informan 

langsung mengambil celana yang telah dicoba sebelumnya dan langsung 

melakukan proses pembayaran di kasir. 

 Selang beberapa hari yakni pada tanggal 27 April 2019, informan Anna 

melakukan kegiatan berbelanja lagi. Namun yang menjadi tujuan informan bukan 
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lagi pakaian namun peralatan make up. Toko pertama yang manjadi tujuan 

informan yakni swalayan Prima, di dalam swalayan tersebut berjejer etalase yang 

menyuguhkan berbagai produk kosmetik. Saat memasuki swalayan tersebut, 

informan langsung menuju etalase yang menyuguhkan kosmetik Wardah. 

Informan terlihat mencoba-coba beberapa tester lipstik yang berjejer di atas 

etalase. Tidak membutuhkan waktu yang lama, informan sudah dapat menentukan 

produk yang akan dibelinya. Saat melakukan proses pembayaran terlihat informan 

membeli dua produk lipstick yang berbeda model. 

1.6.2.2 Wawancara  

 Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang untuk 

mencari informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam wawancara peneliti akan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan informan memberikan 

jawaban-jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Deddy Mulyana 

(2010:180) dalam bukunya mengatakan bahwa wawancara secara garis besar 

terbagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktuk dan wawancara terstruktur. 

Wawancara tak struktur atau dapat juga disebut wawancara mendalam, 

wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended 

interview), dan wawancara etnografi. Sedangkan wawancara terstruktur atau dapat 

juga disebut wawancara baku (standardized interview), pertanyaan-pertanyaan 

dalam wawancara ini sudah terencana atau tersusun sebelumnya dengan pilihan-

pilihan jawaban yang telah tersedia. 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur 

atau dapat juga disebut wawancara mendalam. Penggunaan teknik wawancara 

mendalam tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh 

dan mendetail. Untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dan mendetail, 

peneliti lebih terdahulu harus menjalin rapport dengan informan. Dan hal tersebut 

sudah harus dilakukan peneliti saat melakukan observasi terlibat. Rapport yang 

terjalin antara peneliti dengan informan akan menghilangkan jarak antara peneliti 

dengan informan sehingga tidak ada rasa canggung, tidak enak hati, dan 

sebagainya. Hal ini sangat berguna bagi peneliti untuk menggali informasi yang 
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sangat mendetail yang mungkin hanya bisa didapatkan saat melakukan 

wawancara secara mendalam saja. Pada awal pertemuan peneliti dengan para 

informan berlangsung dirumah salah satu informan yang sudah akrab dengan 

peneliti. Pada awalnya terdapat rasa canggung antara peneliti dengan informan. 

Namun kemudian peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan 

tujuan peneliti sebagai awal mula pendekatan. Dalam pendekatan tersebut peneliti 

membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu dan dua kali pertemuan pada hari 

sabtu sore setelah mereka pulang dari bekerja dengan cara peneliti mengajak 

mereka nongkrong dicafe dan saling mengobrol dengan santai. 

 Pemilihan tempat dan waktu selama wawancara disesuaikan dengan 

kelonggaran waktu yang dimiliki informan. Hal tersebut dikarena informan 

memiliki tanggung jawab bekerja dan memiliki hak untuk istirahat sehingga 

pemilihan waktu dan tempat mengikuti jadwal para informan. Wawancara yang 

berlangsung sering dilakukan saat sore atau malam hari setelah mereka pulang 

dari bekerja. Pemilihan lokasi untuk wawancara juga ditentukan oleh informan 

yakni berlokasi di cafe sehingga mereka merasa nyaman saat wawancara 

berlangsung. Namun tidak dipungkiri, wawancara juga dapat berlangsung saat 

peneliti menemani informan melakukan kegiatan berbelanja karena hal tersebut 

terasa lebih nyaman dan tidak terkesan kaku. 

 Selama wawancara berlangsung, peneliti menggunakan telepon seluler 

sebagai alat perekam, bolpoin, dan pedoman wawancara. Alat perekam menjadi 

hal yang penting dalam wawancara karena selama wawancara berlangsung kurang 

memungkinkan untuk peneliti mencatat seluruh percakapan wawancara yang 

sedang berlangsung. Dengan adanya alat perekam tersebut membuat wawancara 

berlangsung secara efisien dan efektif. Saat wawancara berlangsung peneliti 

menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan untuk melakukan wawancara. 

Pedoman wawancara hanya berisi pertanyaan secara garis besar saja. Pertanyaan 

dapat saja berkembang sesuai pernyataan yang diberikan informan hingga peneliti 

merasa cukup dengan informasi yang telah didapat. 
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 Untuk melakukan wawancara dengan lima informan, peneliti membaginya 

ke dalam tiga hari. Hari pertama wawancara dilakukan pada tanggal 30 April 2019 

dengan salah satu informan, yakni Anna. Lokasi dilakukannya wawancara yakni 

di rumah Anna. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan rumah Anna bersebelahan 

dengan rumah peneliti. Peneliti mengunjungi rumah Anna pada sore hari sebelum 

Anna pergi untuk bekerja pada malam hari, dikarenakan pada hari itu ia mendapat 

giliran bekerja pada malam hari pukul sepuluh malam. Wawancara berlangsung 

selama kurang lebih dua jam dan berjalan dengan santai meskipun Anna sedikit 

merasa aneh karena peneliti merekam percakapan mereka. Wawancara kedua 

dilakukan pada tanggal 23 Mei 2019 dengan dua informan yakni Duwi Ratna dan 

Yeni. Peneliti dan kedua informan telah menentukan untuk melakukan wawancara 

yakni disalah satu cafe yang berada di kota. Lokasi tersebut disepakati karena 

menurut peneliti dan informan lokasi tersebut mudah dijangkau dan tempatnya 

yang nyaman. Pada hari tersebut informan juga memiliki acara berbuka bersama 

dengan teman sepabriknya sehingga wawancara dapat dilakukan sekitar pukul 

setengah delapan malam. Wawancara berlangsung dengan baik meskipun sedikit 

terganggung oleh pelayan yang mengantarkan pesanan serta suara keras dari 

pengunjung lainnya. Wawancara yang ketiga dilakukan pada tanggal 9 Juni 2019 

dengan salah satu informan yakni Khumaida. Peneliti dan informan menentukan 

hari dan lokasi bertemu untuk wawancara melalui perantara Anna. Lokasi yang 

telah ditentukan merupakan sebuah cafe yang berada di kota, namun cafe tersebut 

berbeda dengan cafe pada saat wawancara yang kedua. Cafe tersebut memiliki 

lokasi yang luas sehingga tidak terlihat penuh dan sesak meskipun pada saat itu 

hari Minggu. Peneliti dan informan bertemu pada sore hari sekitar jam lima sore. 

Sebelum pada hari tersebut, informan meminta ijin kepada peneliti bahwa ia ingin 

mengajak salah satu temannya untuk menemaninya saat bertemu nanti, dan 

informan pun menyetujuinya. Pada saat itu informan juga mengenalkan temannya 

yakni Lisa yang juga bekerja di pabrik. Peneliti pun tidak melewatkan kesempatan 

tersebut sehingga peneliti meminta ijin kepada teman dari informan apakah 

bersedia menjadi informan berikutnya. Peneliti mendapatkan ijin dari Lisa dan 

melakukan wawancara setelah selesai wawancara dengan Khumaida. 
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1.6.3 Teknik Penentuan Informan  

 Informan merupakan seseorang yang menjadi sumber data dalam 

penelitian. Penggunaan informan dilakukan pada penelitian kualitatif yang 

dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi mendalam 

melalui informan tersebut. Menurut James P. Spradley (1997:35), informan 

merupakan seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, 

frasa, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai sumber informasi. Dalam 

menentukan informan yang baik terdapat beberapa dasar agar data yang didapat 

sesuai dengan di lapangan. Untuk itu peneliti menggunakan teknik pemilihan 

informan milik James P. Spradley (1997:61) yang menyebutkan setidaknya ada 

lima dasar pemilihan informan yang baik yaitu enkulturasi penuh, keterlibatan 

langsung, suasana budaya yang tidak dikenal, cukup waktu, dan non analitik. 

Ketika kegiatan penentuan informan berlangsung, peneliti tidak dapat memenuhi 

lima dasar pemilihan informan yang baik menurut James P. Spradley dikarenakan 

sebab-sebab tertentu. Peneliti telah memaparkan dasar-dasar mana saja yang telah 

dicapai untuk mendapatkan informan yang baik, dapat dilihat sebagai berikut, 

1. Enkulturasi penuh 

  Enkulturasi penuh merupakan proses adaptasi seseorang secara 

alamiah terhadap lingkungan budayanya. Informan yang baik ialah yang 

mengetahui lingkungan budayanya dengan baik. Seseorang dikatanya 

sebagai informan yang baik apabila ia sudah terlibat dalam lingkungan 

budaya tersebut lebih dari satu tahun penuh. Semakin lama seorang 

informan tersebut memiliki keterlibatan dengan lingkungan budayanya 

maka semakin baik informan tersebut. 

  Dalam penelitian ini penulis telah memilih informan yang cukup 

untuk memenuhi sebagai salah satu dari lima syarat memilih informan 

yang baik yakni enkulturasi penuh. Penulis memilih informan yakni 

perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik di wilayah Nganjuk. 

Informan yang terpilih merupakan buruh pabrik di wilayah Nganjuk yang 
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bekerja sebagai buruh pabrik sekurang-kurangnya selama satu tahun 

penuh. Hal tersebut bertujuan agar informan dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan peneliti dengan mudah karena telah terlibat langsung 

dengan budayanya dengan cukup lama. 

2. Keterlibatan langsung 

  Seorang informan yang baik adalah yang terlibat langsung dalam 

lingkungan budayanya. Informan yang terlibat langsung dengan 

lingkungan budayanya menggunakan pengetahuannya untuk membimbing 

tindakannya. Pengetahuan yang dimiliki informan diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Informan yang telah meninggalkan lingkungan 

budayanya akan melupakan detail dan suasana kebudayaan tersebut. 

Informan hanya mengingat secara garis besar lingkungan budayanya. 

  Informan yang terlibat langsung dalam lingkungan budayanya akan 

lebih mengerti dan paham setiap detail dan suasana lingkungan budayanya. 

Peneliti memilih informan perempuan buruh pabrik yang masih terlibat 

langsung dengan lingkungan budayanya. Informan yang masih aktif 

bekerja sebagai buruh pabrik di wilayah Nganjuk merupakan salah satu 

syarat informan yang dibutuhkan peneliti. Pemilihan informan yang masih 

aktif bekerja sebagai buruh pabrik dapat memberikan informasi secara 

detail dan menyeluruh dikarenakan informan masih terlibat langsung 

dalam lingkungan budayanya. 

3. Suasana budaya yang tidak dikenal 

  Menurut James P. Spradley (1997:66), penelitian yang baik adalah 

meneliti budaya yang tidak dikenal oleh peneliti. Budaya yang dikenal 

peneliti akan mempersulit peneliti dalam menganalisis data lapangan. 

Pendeskripsian budaya oleh peneliti akan menjadi dangkal dan sedikit 

memberikan informasi. Kesulitan tersebut tidak hanya pada analisis data 

saja tetapi juga dalam penggalian informasi. Peneliti yang mengenal 

budaya yang diteliti akan mengarahkan informan dalam memberikan 
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informasi sesuai pengetahuan peneliti mengenai budaya yang diteliti, 

sehingga informan merasa bahwa peneliti hanya mencoba menguji 

mereka. Hal tersebut tidak akan terjadi jika peneliti tidak mengenal budaya 

yang diteliti dan informan benar-benar menganggap peneliti tidak 

mengetahui budaya yang diteliti. 

  Dalam penelitian ini peneliti memilih informan yaitu buruh pabrik. 

Pemilihan informan tersebut dikarenakan peneliti tidak memiliki 

pengetahuan budaya yang ada pada buruh pabrik. Hal tersebut 

memberikan keuntungan bagi peneliti dalam menggali kebudayaan yang 

ada pada buruh pabrik. 

4. Cukup waktu 

  Unsur terpenting dalam pemilihan informan menurut James P. 

Spradley (1997:67) yaitu mengenai peluangan waktu informan. Informan 

yang bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai informasi dapat 

menjadi kriteria dalam pemilihan informan. Peneliti melakukan 

wawancara terhadap informan yang memiliki waktu luang dan bersedia 

memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.   

Tabel 1.1 Daftar Nama Informan 

NAMA USIA BEKERJA DI 

BAGIAN 

LAMA BEKERJA 

Khumaida 22 tahun Drawing 3 tahun 

Duwi Ratna 23 tahun Kualiti kontrol 3 tahun 

Anna 20 tahun Operator OE 2 tahun 

Lisa 23 tahun Doffe 3 tahun 

Yeni 23 tahun Spinning benang 3 tahun 
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1.6.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dilakukan setelah peneliti mendapatkan data yang 

diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berawal 

dari observasi yang dilakukan peneliti terhadap informan yang kemudian dari apa 

yang telah peneliti peroleh akan dituangkan kedalam bentuk deskripsi. Setelah 

melakukan wawancara terhadap informan, peneliti mengolah hasil wawancara 

menjadi transkrip yang akan memudahkan peneliti untuk mengolahnya lebih 

lanjut. Setelah transkrip tersusun, peneliti mengkategorikan potongan-potongan 

percakapan tersebut untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang 

sebelumnya peneliti telah memahami isi dari percakapan tersebut. Setelah 

dikategorikan potongan percakapan kedalam masing-masih data yang dibutuhkan 

selanjutkan peneliti menganalisis data tersebut. Selain itu adanya literatur juga 

berguna sebagai penunjang atau pendukung dalam kegiatan analisi data. 
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