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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan zaman merupakan hal yang tidak dapat dilewati karena  

merupakan suatu proses dalam peradaban manusia di muka bumi ini. 

Perkembangan zaman jangan sampai membuat  orang menghilangkan tradisi yang 

sudah melekat di dalam masyarakat. Kemajuan adalah salah satu bentuk 

kreatifitas manusia sebagai makhluk berpikir dalam mengembangkan potensi diri. 

Maka hasil dari kreatifitas seharusnya dapat menjaga tradisi yang ada sebelumnya 

bukan untuk mengikis tradisi sebelumnya.  

 Kemajuan  zaman yang sangat pesat ini berdampak juga pada kemajuan 

sosial ekonomi. Ditambah dengan masuknya kebudayaan populer  yang 

merupakan kebudayaan barat. Kebudayaan populer (pop culture) ditandai dengan 

industrialisasi barang-barang budaya seperti makanan, pakaian pakaian dan 

kesenian. Tapi bukan itu saja kebudayaan seperti ini membawa masyarakat masuk 

dalam fenomena globalisasi.  

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang maju dan 

berkembang pesat khususnya di kota-kota besar, telah terjadi perubahan dalam 

berbagai sektor. Termasuk didalam bidang industrialisasi. Bahkan  banyak 

masyarakat yang terbawa arus globalisasi dan cenderung menjadi individu yang 
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selalu membeli produk-produk masa kini yang menjadikan individu-individu atau 

kelompok yang konsumtif. 

Pembangunan ekonomi di negeri ini lebih dari dua puluh lima tahun, 

ternyata telah melahirkan sesuatu individu atau kelompok sosial yang sangat 

konsumtif. Merebaknya doktrin konsumtivisme ini, telah menjadi sebuah 

kelatahan seiring menjamurnya pola hidup yang matrealistik. Bukan hanya itu 

konsumtivisme juga menjadikan masyarakat membuat pola hidup yang hedonis .      

Manusia dalam hubungan bermasyarakat, akan saling berhubungan dan 

saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itu akan menimbulkan interaksi 

sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan-hubungan antara orang- perorangan, antara kelompok- 

kelompok manusia, maupun antara orang-orang perorangan dengan kelompok 

manusia (Soekanto Soerjono 55:2009). 

Kebutuhan manusia yang beranekaragam dalam kehidupan serta 

keinginginan agar semua kebutuhannya terpenuhi. Seperti beberapa alat pemuas 

kebutuhan manusia terdiri dari barang dan jasa sangat terbatas jumlahnya, 

mengharuskan manusia untuk melakukan konsumsi. Kebutuhan itu menjadi suatu 

keharusan yang wajib dipenuhi dan sudah menjadi  gaya hidup. 
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Menurut Ristiyanti (2005:156) seseorang dapat menjadi konsumtif karena 

sifat produk yang menonjol secara visual atau verbal. Produk yang menonjol 

secara visual maupun verbal adalah produk-produk yang dikonsumsi di depan 

umum dan juga produk ekslusif seperti barang-barang mewah. Contohnya mobil, 

perabot, perhiasan, raket, tenis, tongkat golf, dan sebagainya. Dalam hal ini peran 

kelompok sosial sangat berpengaruh sekali. Karena si individu ingin menunjukan 

bahwa dengan menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut mereka dapat 

meningkatkan konsep diri sosialnya.  

Belakangan ini, berbelanja di mall merupakan sebuah tren gaya hidup 

masyarakat, baik kalangan muda atau tua. Hal itu karena dianggap sebagai gaya 

hidup orang indonesia, karena semakin tingginya daya beli masyarakat. Hal ini 

menunjukan bahwa perilaku konsumtif sudah melekat dan menjadi gaya mereka 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari, namun ada juga yang melakukan hal 

tersebut karena dorongan lingkungan. Dan ini pun menjadi suatu masalah didalam 

gaya hidup tersebut. Pada mulanya suatu keperluan yang seharusnya menjadi 

primer kini kadang menjadi kebutuhan sekunder bahkan menjadi kebutuhan 

tersier, banyak orang. Misalnya dalam berbelanja, bahkan sekarang ini berbelanja 

barang-barang sekunder seperti kosmetik, aksesoris hp dan lainya menjadi sebuah 

keharusan. Bahkan menjadi suatu cerminan gaya hidup dan rekreasi di kalangan 

masyarakat.  

Seiring berkembangnya zaman, perubahan ekonomi, dan globalisasi. Terjadi 

perubahan yang sangat pesat dalam perilaku membeli pada masyarakat. 

Terkadang seseorang membeli sesuatu bukan karena kebutuhan yang sebenarnya, 
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melainkan dengan kebutuhan semata-mata demi sebuah kesenangan. Sehingga 

menyebabkan seseorang menjadi boros yang dikenal dengan istilah perilaku 

konsumtif dan konsumerisme (Wahyudi, 2013:27). faktor yang mempengaruhi 

masyarakat melakukan tindakan konsumtif karena pengaruh kelompok sosial. 

Misalnya tentang informasi produk dan pengalaman memakai produk tersebut 

menjadi acuan masyarakat menjadi konsumtif.  

Kelompok referensi menurut Soekanto (2009:125) adalah sekelompok 

sosial yang menjadi acuan bagi seseorang  (bukan anggota kelompok) untuk 

membentuk pribadi dan perilakunya dalam konsumsi. Banyak faktor yang 

menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif yaitu faktor budaya, faktor sosial, 

dan faktor pribadi. Pengaruh budaya asing dari penayangan televisi juga sangat 

mempengaruhi perilaku konsumtif. Contohnya penayangan iklan-iklan barang-

barang bermerk.  

Perilaku konsumtif  masyarakat tidak terlepas dari pengaruh kelompok 

sosialnya. Teman menjadi tempat sosialisasi sekunder memiliki pengaruh besar 

terhadap budaya membeli barang, karena anggota kelompok lain nya juga 

mendorong dan memotivasi untuk membeli barang yang sama atau lebih bagus 

dari anggota kelompok sosialnya. Hal ini merupakan salah satu cara anggota 

kelompok sosial untuk beradaptasi dan melebur dalam kelompok sosialnya dan 

kemudian menjadi suatu kebiasaan.  
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Perilaku konsumtif juga dapat bersumber karena pekerjaan seseorang, 

karena jenis pekerjaan sering diangap sebagai indikator kelas sosial. Karena 

pekerjaan terkait langsung dengan kedudukan seseorang dimasyarakat (suryani 

tatik, 2012:268). Karena status sosial merupakan gambaran tentang keadaan 

seseorang atau suatu masyarakat ditinjau dari segi ekonomi, seperti tingkat 

pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. 

Perilaku konsumtif  dalam kaitanya dengan industrialisasi membuat adanya 

proses urbanisasi ke tempat industrialisasi. Karena adanya urbanisasi inilah 

banyak percampuran budaya yang terjadi yang menyebabkan adanya pergeseran 

nilai perilaku desa. Contohnya masyarakat Desa yang terkenal dengan 

kesederhanaan nya, karena adanya masyarakat luar mendorong masyarakat desa 

keluar dari kebiasaannya dan menjadi konsumtif.  

Realita yang tejadi sama halnya dengan masyarakat yang berprofesi sebagai  

buruh pabrik pada masyarakat Karawang khsususnya warga Desa Dawuan Barat 

Kecamatan Cikampek, tidak sedikit dari mereka yang memiliki perilaku 

konsumtif. Perilaku konsumsi masyarakat desa yang sudah tidak jauh berbeda 

dengan masyarakat kota. Sebelum masuknya sektor industrialisasi, pada tahun 

sembilan puluhan mayoritas masyarakat kebanyakan  bermata pencaharian petani, 

peternak, dan pedagang. Lalu pada tahun 2000 an berubah drastis dari pertanian 

ke era industrialisisi, yang paling signifikan ketika adanya pembangunan PT 

Pupuk Kujang di Desa Dawuan pada tahun 90 an awal mula industri berkembang 

pesat di Dawuan Barat. (hasil wawancara dengan Kepala Dusun Babakan Sereh 

Desa Dawuan Barat). 
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Melihat semakin berkembang pesatnya industrialisasi dan tergerusnya lahan 

pertanian oleh adanya pabrik-pabrik, tidak sedikit masyarakat yang menjual lahan 

garapan nya ke investor untuk dijadikan lahan industri. Sampai akhirnya pada 

tahun 2000 an terbentuk lah kawasan industri Indotaisei di sebelah selatan Desa 

Dawuan Barat, dan terus berkembang sampai saat ini. 

Semakin banyak pabrik di kawasan Indotaisei ini menjadikan  pula orang 

luar daerah desa Dawuan ataupun Kabupaten Karawang, banyak dari luar Jawa 

Barat merantau ke Desa Dawuan. Karena gaji yang setiap tahun nya naik dan 

tunjangan pabrik yang mamadai menjadikan mereka berbondong-bondong 

merantau ke Desa Dawuan. 

Keadaan ini tidak hanya berdampak pada perubaham mata pencaharian oleh 

beberapa masyarakat Desa Dawuan Barat saja, tetapi juga telah berpengaruh 

terhadap kemampuan buruh pabrik dalam meningkatkan taraf hidup yang 

ditunjukan pada perubahan perilaku konsumsi keluarga mereka.  Hal ini juga 

disebebabkan besarnya nominal gaji  yang diterima oleh buruh pabrik di desa 

Dawuan Barat yang berkisar Rp 4.200.000.00 (gaji pokok), sangat cukup untuk 

kebutuhan pokok di dalam rumah tangga, belum lagi dengan tunjangan lainya, 

seperti tunjangan transportasi dan kesehatan (hasil wawancara dengan informan 

kedua, Muhammad Maruf) 

Bukan hanya itu ada fenomena yang perlu peneliti bahas disini, yaitu buruh 

pabrik yang berpenghasilan pas. Dengan penghasilan yang hanya untuk 

memenuhi kebutuhan utama nya saja, tapi rela untuk menjadikan mereka 
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melakukan pola perilaku konsumtif. Dengan cara mengkredit barang-barang 

konsumtif. Bukan hanya itu untuk menjaga eksistensi mereka dalam melakukan 

perilaku konsumtif ada beberapa keluarga buruh yang isterinya berwirausaha. 

Melihat pola hidup Buruh dari beberapa masyarakat Desa Dawuan Barat 

khususnya dalam mengkonsumsi benda, mengalami perubahan setelah menjadi 

buruh pabrik. Mereka mulai mengkonsumsi barang trend dikalangan masyarakat 

luas seperti motor yang harganya diatas 25 juta. bukan hanya itu, buruh pabrik di 

Desa Dawuan Barat sampai barang mewah pun mereka punya seperti baju-baju 

brand ternama, hingga handphone canggih smartphone yang harganya diatas lima 

juta.  

Melihat fenomena sosial inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut agar dapat mengetahui tentang pola konsumtif buruh, gaya hidup 

buruh dan perilakunya di Desa Dawuan Barat. Untuk mengukurnya peneliti 

mennetukan beberapa indikator diantaranya pola konsumsi keluarga buruh, 

perilaku berbelanja buruh, dan kepemilikan barang. 
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1.2.   Identifikasi Masalah 

Pada latar belakang masalah yang akan dipaparkan melalui penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Lunturnya Kebiasaan masyarakat desa, yang terkenal dengan gaya hidup 

sederhana. 

2. Perubahan Sosial dan perilaku karena menjadi buruh dengan gaya hidup 

konsumtif di lingkungan masyarakat desa. 

3. Eksistensi masyarakat buruh dalam menunjang perilaku konsumtifnya. 

1.3.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas agar penelitian ini lebih terarah maka 

peneliti membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  pola hidup konsumtif masyarakat Desa Dawuan Barat yang 

bekerja sebagai buruh pabrik? 

2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi buruh dalam berperilaku 

konsumtif pada masyarakat Desa Dawuan Barat ? 

3. Bagaimana upaya masyarakat buruh dalam menunjang eksistensinya 

melakukan gaya hidup konsumtif?  
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pola perilaku konsumtif buruh masyarakat Desa 

Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi Terjadinya 

perilaku konsumtif buruh masyarakat Desa Dawuan Barat Kecamatan 

Cikampek Kabupaten Karawang. 

3. Untuk mengetahui cara masyarakat buruh di Desa Dawuan Barat 

Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang bertahan dalam gaya hidup 

konsumtifnya. 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

  Adapun berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka kegunaan 

dalam penelitian ini dapat sesuai dengan yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi penelitian dalam bidang ilmu sosiologi, terlebih tentang 

fenomena, dinamika dan perubahan sosial dalam gaya hidup konsumtif 

buruh pabrik. 

2. Secara praktis, semoga penelitian ini berguna dan dapat memberikan 

gambaran kepada masyarakat, mengenai gaya hidup konsumtif buruh serta 

perubahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat, khususnya 
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dimasyarakat Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten 

Karawang. 

1.6.    Kerangka Pemikiran 

Masyarakat menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), 

menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial. 

Terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap 

kelompok. Terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. 

Abu ahmadi (2003:96) menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekolompok 

manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu. Terdiri dari 

beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-

aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. 

Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itu sendiri dan 

juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam 

waktu yang lama.   

Menurut Budiono (2009:5) mengatakan buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dipadankanya 

istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah waktu yang amat 

panjang. Dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima dimasyarakat. 

Perubahan sosial dikenalkan dan dikemukakan oleh tokoh sosiologi  seperti 

Aguste Comte, Selo Soemardjan, Herbert Spencer dan lainya. Menurut Comte, 

faktor yang dapat membantu untuk menemukan hukum-hukum perkembangan 

masyarakat itu adalah keumuman sifat. Artinya, hukum perkembangan itu dapat 
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mempelajari kebanyakan masyarakat maju dan mempelajari urutan 

perkembangannya, yang tentu akan dilalui pula oleh semua masyarakat Robert H 

Lauer dalam (Perdana, 2013:10) 

Perubahan sosial karena industrialisasi  merupakan fenomena di 

masyarakat. Salah satu contohnya  adalah perubahan  perilaku konsumtif buruh di 

Desa Dawuan Barat. Perubahan mata pencaharian merupakan salah satu dampak 

yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi konsumtif karena adanya 

industrialisasi. Berbicara perubahan sosial, dalam realitas sosial dimasyarakat 

desa Dawuan Barat berimbas pada hal-hal immaterial. Contohnya seperti sikap, 

kebiasaan nilai-nilai dalam masyarakat, yang terbawa arus perubahan itu sendiri. 

Soekanto (2007: 269) mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang 

memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan-perubahan kecil yang 

saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan 

terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan-

perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyeseuaikan 

diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, kondisi-kondisi baru, yang 

timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan-rentetan perubahan 

tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa dalam 

sejarah masyarakat yang bersangkutan. 

Salah satu perubahan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah 

perubahan kebiasaan masyarakat, yang diakibatkan dari status yang dimilkinya 

yaitu sebagai pekerja buruh pabrik. Yang dianggap status ini lebih tinggi dari 
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status pekerja lainya. Menurut Soejono Sokemato (19990,265), pada umunya 

dimasyarakat berkembang ada dua macam jenis status: 

1. Ascribe Status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Umumnya 

ascribe status dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem lapisan yang 

tertutup. 

2. Achived status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan 

usaha-usaha yang disengaja. 

Salah satu index status sosial yang paling populer yang dikemukakan oleh 

warner, dalam svalostaga (1989:20) yang terdiri dari empat komponen yakni.  

pekerjaan, sumber pendapatan, tipe rumah, kawasan tempat tinggal. Status sosial 

dalam masyarakat berlaku hingga struktur dalam msayarakat dapat mengubah 

status sosialnya. 

Industri menurut Scnedherlin (1993:430) adalah suatu usaha atau kegiatan 

pengelolahan  bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang 

memliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau 

asembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya 

berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. 

Schenedrherlin (1993:340-341) berpendapat salah satu akibat dari 

timbulnya industrialisasi adalah terbentuknya komunitas-komunitas baru, atau 

perubahan serta pertumbuhan cepat dan komunitas yang sudah ada. Peningkatan 

jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan komunitas ini dikarenakan industri 
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membutuhkan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan yang masuk kerja setiap 

hari dengan waktu tepat. Sehingga para pekerja pendatang memilih bermukim di 

sekitar daerah industri. Hal ini memicu adanya perubahan sosial masyarakat yang 

terjadi di desa yang dekat dengan kawasan atau pusat industri.  

Menurut Webber dalam (Featerstone, 2001:197) istilah Gaya hidup 

(lifestyle) sekarang ini kabur. Sementara, istilah ini memiliki arti sosiologis yang 

lebih terbatas dengan merujuk pada gaya hidup khas dari berbagai kelompok 

status. Dalam budaya konsumen kontemporer istilah ini mengkonotasikan 

individualitas, ekpresi-diri, serta kesadaran diri yang stilistik. tubuh, busana, 

bicara, hiburan saat waktu luang, pilihan makanan, dan minuman. Rumah, 

kendaraan, pilihan liburan, dan seterusnya dipandang sebagai indikator dari 

individualitas selera serta rasa gaya dari pemilik konsumen. 

Perilaku konsumtif  merupakan suatu perilaku yang ditandai dengan adanya 

kehidupan mewah dan berlebihan. penggunaan segala hal yang dianggap paling 

mahal dan memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya serta 

adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan 

untuk memenuhi hasrat kesenangan semata-mata. Gaya hidup konsumtif yang 

dilakukan seseorang dengan menggunakan barang-barang mewah dilakukan untuk 

membedakan sosial ekonomi yang dia miliki dengan orang lain (Seno Gumira 

Ajidarma,1998:117). 

Gaya hidup konsumtif yang merebak didalam kehidupan bermasyarakat 

menyebabkan perubahan sosial dimasyarakat. Contohnya buruh, karena gaya 
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hidup konsumtif buruh dalam membeli barang-barang dengan model baru yang 

belum pernah ada dimasyarakat, membuat masyarakat mengubah perilaku, 

kebiasaan dan mata pencaharianya (Perdana, 2013:9). 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai  

buruh. Menurut Chandeir (1986: 220) mengatakan bahwa Buruh, Pekerja, Tenaga 

kerja dan karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan 

kemampuannya untuk mendapatkan balasan. berupa pendapatan baik berupa uang 

maupun bentuk lainya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.  

 Kebiasaan masyarakaat, industrialisasi, modernisasi, urbanisasi, ekonomi 

dan mata pencaharian mempengaruhi masyarakat dalam penelitian ini. fokus 

terhadap buruh dalam melakukan gaya hidup konsumtif. Digambarkan dalam 

skema konseptual berikut ini : 
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Gambar 1.6 Skema  Konseptual Gaya Hidup Konsumtif 
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