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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan. 

Termasuk ekonomi, sosial, budaya dan juga teknologi. Dan salah satu yang 

berkembang dalam masyarakat yakni industri, dimana industri ini dapat mebuat dan 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah sekitarnya. Dalam 

masyarakat industri pasti akan terbentuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu, 

masing-masing kelompok akan saling bersaing dalam menemukan sumber ekonomi 

untuk menunjang karya sosialnya.  

Semakin banyak pekerja yang ada, akan menentukan corak masyarakatnya. 

Mempelajari kelompok pekerja dalam suatu masyarakat guna mengenal kehidupan 

masyarakat tersebut termasuk proses ekonominya, merupakan suatu cara tersendiri 

karena makna pekerjaan atau mata pencaharian yang dapat kita temui pada suatu 

masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan situasi alam masyarakat itu sendiri. 

Dengan demikian pengertian industri tidak hanya mencakup macam dan jenis 

pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerjanya, akan tetapi juga menyangkut lokasi 

tempat tinggalnya, lingkungan rumah tangganya dan sebagainya  

Suatu masyarakat industri yang sudah maju, nilai-nilai yang berlaku sudah 

ditentukan, untuk dan demi keberhasilan ekonomi itu sendiri. Segala upaya 

diarahkan kepada maksimal keuntungan yang akan menjadi target. Kerja keras dan 

banting tulang yang dilakukan para pekerja akan mempunyai dampak tersendiri 

terhadap nilai-nilai yang berlaku. Tidak dapat disangkal kemungkinan terjadinya 
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perbedaan nilai-nilai yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat industry 

(Dharmawan, 1986: 1-2). 

Seiring perkembangan zaman pun para pekerja yang berada dalam industri 

tersebut tidak hanya melihat dari segi pengerjaan dalam kerjanya saja, akan tetapi 

orang yang mengerjakannya. Dalam setiap pekerjaan termasuk di dalam industri 

pasti ada pekerja perempuan di dalamnya, salah satu yang terdapat pekerja 

perempuan yakni dalam lingkungan industri, salah satunya industri rajut yang ada 

di Binong Jati. Binong Jati ini berada di kelurahan kebon kangkung Kecamatan 

Batununggal Kota Bandung di wilayah Bandung Tengah. 

Binong jati sebagai sentra industri rumahan bidang rajutan di Bandung 

memiliki sejarah yang cukup lama, bermula di tahun 1960-an dimana pada saat itu 

bermula dari seorang yang bekerja sebagai pengrajut pada seorang pengusaha yang 

memiliki industri rajutan, dan seiring berjalannya waktu ia berinisiatif untuk 

membuka usaha rajutnya sendiri. Dan ada pula yang diawali juga dengan ajakan 

kerja oleh warga tionghoa dengan warga sekitar untuk membangun industri rajut. 

Saat itu perajut tersebut memiliki industri rajutan dan bekerja dengan cara maklun, 

yakni merajut dengan menggantungkan modal dan bahan baku pada pemberian 

pengusaha tersebut. Puncaknya pada tahun 1990 ada sekitar 200-an orang yang 

mulai mencoba penguntungannya di usaha rajutan ini, hingga kini usaha rajutan ini 

mencapai ratusan indsutri rumahan.  

Para perajut juga masih menggunakan mesin rajut yang tergolong sederhana 

dan manual. Kegiatan merajutnya pun masih bersifat selingan, belum rutin dan 

berkelanjutan seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu perubahan yang cukup 
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mencolok terjadi pada akhir tahun 1990an, jumlah perajut melonjak dan tidak 

didominasi oleh kaum perempuan saja. Selain itu aktivitas produksi dari para 

perajut menjadi relatif lebih mandiri. (http.//peluang-usaha-

mu.blogspot.com/diakses 13 November 2014/ 19.33). 

Usaha rajutan ini semakin berkembang dan agar lebih dikenal warga 

berinisiatif untuk menamai kawasannya dengan sebutan “Sentra Industri Rajutan 

Binong Jati”.Nama sentra sendiri ada sejak tahun 2003, saat itu sebutan sentra 

diperkenalkan warganya melalui gapura yang terpampang di pintu kawasan Binong 

Jati Jalan Gatot Subroto Bandung. 

Rajutan buatan pengusaha di Binong Jati lebih sering didistribusikan ke 

luar. Pelanggannya adalah penjual-penjual di pasar Tanah Abang Jakarta atau ke 

beberapa daerah lainnya. Namun sebagai sentra yang ada di kawasan kota belanja, 

pengusaha rajut di Binong Jati tidak lupa untuk mendistribusikan barangnya 

disekitar kota Bandung terutama di distro-distro atau pasar (citizenmagz.com/ 

diakses pada tanggal 13 Novembet 2014/ 19.55).  

Industri rajut Binong Jati ini adalah merupakan salah satu industri yang 

mengalami kemajuan di tengah maraknya industri kecil lainnya yang bermunculan 

dan mampu bertahan ketika terjadi krisis ekonomi. Keberadaan industri rajut ini 

mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berada di sekitar Industri Rajut di 

Binong Jati Bandung ini, kemajuan industri ini dapat dilihat dari jumlah pesanan 

yang semakin meningkat. 

Perempuan yang bekerja dalam industri rajut ini mayoritas adalah ibu rumah 

tangga yang dalam pengerjaannya biasanya jauh lebih rapih, karena dalam 
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pengerjaan untuk hasil produksi rajutnya membutuhkan pengerjaan dari 

perempuan, dengan hal itu pula yang bisa menjadi satu nilai plus atau positif apabila 

hasil barang yang dihasilkan dari industri rajut itu lebih baik dari yang lain maka 

akan semakin mengembangkan industri rajut tersebut. Peranan perempuan dalam 

suatu pekerjaan bisa dilihat dari cara dan hasil pekerjaan tersebut, apabila hasilnya 

bagus maka akan membuat semuanya bagus pula. 

Apabila dilhat dari persentase yang ada pekerja perempuan dalam industri 

rajut ini tidak sampai setengahnya dari pekerja laki-laki yakni 30 %, akan 

tetapi bila dilihat dari segi pekerjaanya berarti kebanyakan dari perempuan 

di lingkungan tersebut bekerja di industri rajut. Karena memang pekerjaan 

yang ada di dalamnya cukup efisien dan tidak membuang waktu yang lama 

dalam artian kebanyakan pekerjaannya dilakukan di rumah atau membawa 

barang yang akan dikerjakannya ke rumah (wawancara dengan Iis, pemilik 

usaha rajut pada tanggal 19 Oktober 2014).  

 

Apabila dilihat perempuan yang bekerja masih dipandang sebelah mata, 

karena pada dasarnya laki-laki lah yang lebih pantas untuk bekerja atau mencari 

nafkah bagi keluarga dan tenaga laki-laki lebih kuat dari pada perempuan.Selain itu 

masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan sudah dikodratkan untuk diam 

di rumah mengurus urusan rumah tangga dan menjaga anaknya. Namun bila 

dikaitkan dengan pekerja perempuan yang berada di industri rajut ini cukuplah kuat 

dimana di dalamnya terdapat pekerja perempuan yang dimana ia adalah mayoritas 

ibu rumah tangga yang itu tidak terlalu dipermasalahkan, selama hak dan kewajiban 

sebagai perempuan masih bisa dilaksanakan dengan baik seperti mengurus 

pekerjaan rumah dan menjaga anak-anaknya.Karena dari awal adanya industri rajut 

ini perempuan sudah ada dan terlibat dalam industri rajut. 

1.2 Identifikasi Masalah 
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Industri adalah semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang 

bersifat produkti, untuk berjalannya suatu industri maka dibutuhkan orang atau 

pekerja untuk menjalankan serta mengembangkan industri tersebut. Industri juga 

menjadi salah satu tempat yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga 

sekitarnya, karena industri dalam perkembangannya membutuhkan para pekerja 

yang memiliki kreatifitas dan kinerja yang baik. Di daerah Binong Jati terdapat 

sentra rajut yang banyak industri rumahan dan berdiri sampai sekarang, banyak 

warga sekitar yang bekerja sebagai pengrajut termasuk para perempuan yang 

mayoritas biasanya para pekerjanya yakni ibu rumah tangga. Dan disini peneliti 

ingin mengetahui seberapa besar peran perempuan yang bekerja sebagai pngrajut 

dalam perkembangan industri tersebut. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasar pada uraian bahwa fokus penelitian ini adalah Peran Pekerja 

Perempuan dalam Perkembangan Industri Rajut di Binong Jati . Demi terarah dan 

sistematisnya penelitian dan penulisan laporan, maka fokus penelitian tersebut 

diuraikan dalam dua pertanyaan pokok sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan industri rajut di masyarakat Binong Jati? 

2. Bagaimana keberhasilan yang dicapai atas peranan perempuan dalam 

perkembangan industri rajut di Binong Jati? 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui perkembangan industri rajut pada masyarakat Binong 

Jati. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana peran pekerja perempuan dalam 

pengembangan industri rajut di Binong Jati. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi 

pengembangan khasanah keilmuan sosiologi khususnya sosiologi 

pembangunan. Dan dapat mnejadi bahan rujukan ilmiah untuk menambah 

wawasan kalangan masyarakat akademis sehingga penelitian ini dapat dijadikan 

bahan merumuskan teori.  

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-

fakta dan juga penemuan-penemuan di lapangan.Selain itu dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat di Binong Jati tentang Peran Pekerja 

Perempuan dalam Pengembangan Industri Rajut di Binong Jati. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam 

usaha menjalankan hak dan kewajibannya dalam sesuai dengan status yang 

dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya di masyarakat. Jika seseorang 
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memounyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada 

kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru (Abdulsyani, 2007: 94). 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).Apabila 

seseorrang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peran. Sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang 

satu tergantunng pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan 

atau kedudukan tanpa peranan (Soekanto, 2010: 213). 

Peran tokoh masyarakat dikaitkan dengan teori sosiologi yaitu Struktur 

Fungsional oleh Talcott Parsons tahun 1980-an. Pendekatan fungsionalis yang 

dipegangnya berpendapat bahwa jika suatu aspek dalam kehidupan sosial tidak 

berkontribusi terhadap kestabilan atau kelangsungan hidup masyarakat jika tidak 

menyediakan fungsi yang berguna untuk mempromosikan nilai konsensus diantara 

anggota masyarakat hal tersebut tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. 

Dalam sistem sosial ada konsep status dan peran. Status adalah kedudukan dalam 

sistem sosial. Sedangkan peranan adalah perilaku yang diharapkan perilaku 

normatif yang melekat. Peranan besifat timbal balik dalam arti mengandung 

pengharapan yang sifatnya timbal balik pula (Poloma, 2007: 171) 

Menurut Parsons masyarakat secara sosiologi membentuk masyarakat 

dikarenakan organisasi sistem empiris adalah fokus yang fundamental, maka norma 

harus mengkonsepsikan sistem sosial. Skema Parsons yang terkenal adalah AGIL, 

secara bersama-sama keempat imperatif fungsional itu dikenal dengan skema A, G, 

I, L. Agar dapat lestari suatu sistem harus melaksanakan empat fungsi, yaitu: 
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1. A (Adaption) menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk 

menghadapi lingkungannya.Ada dua dimensi yang permasalahan yang 

dapat kita bedakan.Pertama, harus ada penyesuaian dari sistem itu terhadap 

tuntutan kenyataan yang keras yang tidak dapat diubah, yang datang dari 

lingkungan. Kedua, ada proses transformasi dari situasi itu. Ini meliputi 

penggunaan segi-segi situasi itu yang dapat dimanipulasi sebagai alat untuk 

mencapai suatu tujuan. 

2.  G (Goal Attainment), merupakan peersyaratan fungsional yang muncul dari 

pandangan Parsons bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuannya.  

3. I(Integration), merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interalasi 

antara para anggota dalam sistem sosial itu. Supaya sistem sosial itu 

berfungsi secara efektif sebagai satu satuan, harus ada paling kurang suatu 

tingkat solidaritas diantara individu yang termasuk di dalamnya. 

4.  L(Latern Pattern Maintenance), konsep latensi (Latency) menunjukan pasa 

suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbaharui baik 

motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan 

menopang motivasi itu (Ritzer, 2012: 410). 

Aliran struktural fungsionalisme atau sering disebut aliran fungsionalisme, 

adalah aliran arus utama dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robbert 

Merton dan Talcott Parsons. Teori ini tak secara langsung menyinggung persoalan 

perempuan. Akan tetapi penganut aliran ini berpendapat bahwa masyarakat adalah 

suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan (agama, pendidikan, 

struktur politik, sampai keluarga) dan masing-masing bagian selalu berusaha untuk 
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mencapai keseimbangan dan keharmonisan, sehingga dapat menjelaskan posisi 

kaum perempuan. 

Teori ini berkembang untuk menganalisis tentang struktur sosial masyarakat 

yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait meskipun memiliki fungsi 

yang berbeda. Perbedaan fungsi tersebut justru diperlukan untuk saling melengkapi 

sehingga suatu sistem yang seimbang dapat terwujud. Oleh karena itu, konsep 

gender, menurut teori structural fungsional dibentuk menurut pembagian peran dan 

fungsi masing-masing laki-laki dan perempuan secara dikotomi agar tercipta 

keharmonisan antara laki-laki dan perempuan. 

Penganut fungsionalisme tersebut dapat ditemui dalam pemikiran 

feminisme liberal. Pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah 

gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan pranata sosial 

yang ada, seperti institusi rumah tangga, perkawinan, maupun usaha 

pemberontakan perempuan untuk mengingkari kodrat. Karena adanya prasangka 

tersebut, maka feminisme tidak mendapat tempat pada kaum perempuan, bahkan 

ditolak oleh masyarakat. Sedangkan menurut kaum feminis, seperti halnya aliran 

pemikiran dan gerakan yang lain, bukan merupakan suatu pemikiran dan gerakan 

yang berdiri sendiri, akan tetapi meliputi berbagai ideologi yang berbeda, tetapi 

mempunyai kesamaan tujuan, yaitu kepedulian memperjuangkan nasib perempuan. 

Sebab gerakan ini berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa perempuan ditindas 

dan dieksploitasi dan berusaha untuk menghindari penindasan dan eksploitasi. 

Sebagian dari usaha ini dapat dilihat misalnya, dari program-program 

perempuan dalam pembangunan, yakni dengan menyediakan program investasi 
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guna meningkatkan taraf hidup keluarga seperti, pendidikan, keterampilan serta 

kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan sehingga mampu 

berpasrtisipasi dalam pembangunan. Feminisme liberal tidak pernah 

mempersoalkan terjadinya diskriminasi sebagai akibat dan ideologi patriarki 

(Narwoko, Suyanto, 2010:346-348). 

 Teori fungsionalis memusatkan pada isu-isu mengenai stabilitas sosial dan 

harmoni, khususnya faktor-faktor yang menyumbang pada pemeliharaan stabilitas 

masyarakat atau perubahan sosial secara bertahap. Perubahan sosial dilukiskan 

sebagai suatu evolusi alamiah yang merupakan respon terhadap ketidak seimbangan 

antara fungsi dan struktur peran-peran sosial. Kerangka karya ini memusatkan pada 

pembahasan mengenai wanita dalam fungsi-fungsi dan peran-perannya di 

masyarakat. Jika peran-peran wanita menyumbang pada stabilitas, maka mereka 

dilihat sebagai fungsional, jika mereka menyumbang pada perubahan sosial yang 

cepat, seperti memasuki pasar tenaga kerja upahan dalam jumlah yang makin 

banyak, mereka dilihat sebagai disfungsional. 

 Peran-peran jenis kelamin dalam tradisi sosiologi berpusat pada dunia laki-

laki dan kedudukan wanita di dalam lingkungan. Empat tipe penelitian yang 

berpusat pada perbedaan-perbedaan jenis kelamin yang analisis perbedaan emotif 

dan kognitif antara pria dan wanita. Para psikolog sering mengadakan penelitian 

semacam ini, dan sosiolog merujuk kepadanya. Kedua, penelitian uang 

menganalisis ketegangan peranan. Contoh karya Talcott Parsons membedakan 

peran-peran jenis kelamin, kemudian melukiskan norma-norma yang membatasi 

peran-peran tersebut. Kedua model tersebut mengasumsikan pembagian peran 
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antara pria dan wanita adalah fungsional, dan menerangkan perbedaan dari suatu 

perspektif yang seimbang. 

 Tipe ketiga, meliputi penelitian-penelitian tentang jenis kelamin yang 

menganalisis wanita sebagai suatu kelompok minoritas, khususnya dalam 

kaitannya dengan diskriminasi, prasangka, serta marginalitas sosial dan ekonomi 

kaum wanita. Tipe keempat, adalah perspektif politik kasta yang sama dengan 

perspektif minoritas, tetapi berpusat pada perbedaan antara laki-laki dan wanita 

sehubungan dengan perjuangan-perjuangan dalam kepentingan tetap dan 

kekuasaan. Dua tipe terakhir menggunakan perbedaan antara pria dan wanita 

sebagai suatu masalah yang mesti dijelaskan. Tipe ketiga dan keempat 

meradikalkan penelitian mengenai peran-peran jenis kelamin, dan merupakan suatu 

akibat dari pengaruh teori feminis pada pemikiran sosiologis (Oolen, Moore, 1996: 

14). 

 Setiap orang harus beradaptasi dimanapun agar bisa mengenal 

lingkungannya, seperti masyarakat yang berada di lingkungan industri rajut ini para 

warga beradaptasi dengan keberadaan industri ini di lingkungan sekitar mereka 

serta menginspirasikan warga agar mengembangkan industri rajut ini lebih baik 

lagi. Hal ini dibutuhkan karena dengan adanya kerjasama akan mencapai tujuan 

yang diinginkan, karena dengan semakin berkembangnya industri rajut ini akan 

menambah pula lapangan pekerjaan yang ada. Dalam masyarakat harusnya adanya 

pemeliharaan aturan agar perkembangan industri terlakasana dengan baik dan 

hasilnya akan mensejahterakan masyarakat. 
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 Masyarakat di Binong Jati ini memiliki tujuan yang sama, yakni 

perkembangan dari industri rajut ini. Karena dengan adanya industri ini membuat 

warga di daerah sekitarnya sejahtera serta menciptakan lapangan pekerjaan 

juga.Penulis menggunakan teori peran, dimana peran itu terdapat pada struktur 

fungsional karena untuk menjalankan suatu sistem harus adanya peran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

  Kerangka Pemikiran 

 
Industri Rajut  
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