
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Kebutuhan hidup merupakan segala sesuatu yang berhubungan dan 

dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan kehidupan 

sehari-hari. Kebutuhan hidup pada dasarnya yaitu terdiri dari kebutuhan atas 

pangan, sandang dan papan. Seseorang harus bekerja demi mendapatakan uang 

yang akan digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan hidup 

manusia dalam perekonomian semakin meningkat sehingga banyak keluarga yang 

kekurangan jika hanya mengandalkan penghasilan dari kepala keluarga saja (Salaa, 

2015). 

        Perkembangan masyarakat saat ini menghasilkan beberapa perubahan 

terhadap peran dan aktivitas perempuan. Dewasa ini, sebagian besar perempuan 

tidak lagi hanya berpangku tangan menerima hasil kerja suami, namun juga turut 

andil dalam aktivitas ekonomi di sektor publik guna mendapatkan penghasilan. 

Perempuan dihadapkan pada peran ganda yaitu peranannya di sektor domestik dan 

sektor publik. Peran perempuan di sektor publik yaitu peran sosial yang berkaitan 

dengan mengurus rumah tangga, sedangkan peran di sektor publik yaitu peran yang 

berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sosial, politik dan lingkungan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan rumah tangga (Sanday, dalam Wibisono, 2014). Pembagian 

kerja dalam rumah tangga pada suatu masyarakat, kedudukan dan peran seorang 

ibu adalah penanggung jawab urusan rumah tangga dan pengasuh anak, namun 

 
 



 

pada perkembangannya, pembagian kerja tersebut banyak mengalami perubahan 

yang mendorong seorang ibu harus berperan di sektor ekonomi karena tuntutan 

ekonomi rumah tangga yang semakin bertambah (Farida, 2011).  

          Hasil penelitian Salaa (2015) menunjukan bahwa sejak terbentuknya 

kesempatan kerja bagi perempuan di luar peran rumah tangga, perempuan 

menyesuaikan perannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah yang 

tidak hanya menyebabkan penambahan penghasilan rumah tangga, namun juga 

meningkatkan peran perempuan dalam mengambil keputusan. Perempuan tidak 

hanya turut andil dalam bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga, 

namun akses dan kontrol ekonomi perempuan juga harus dijalankan demi mengatur 

alir ekonomi keluarga, agar sebagian besar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. 

         Pada umumnya perempuan yang berada di daerah pedesaan mencari 

pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan waktu senggangnya seperti buruh karena 

tingkat pendidikan yang rendah membuat perempuan di pedesaan tidak dapat 

mengakses jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi. Salah satu 

pekerjaan yang tidak membutuhkan keahian tinggi dan pengetahuan khusus adalah 

pemetik teh. Mayoritas pekerja dalam proses pemetikan teh adalah perempuan. 

Perempuan  terkadang identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan 

keluwesan, kerapihan, kerajinan dan monoton (Mausyaroh et al., 2010). Perubahan 

ketergantungan ekonomi rumah tangga kiranya berpengaruh terhadap struktur 

kekuasaan atau wewenang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga  

(Farihah, 2015). Kekuasan dan wewenang dalam rumah tangga seperti membuat 

keputusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarga dan mempunyai 



 

kesempatan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya produktif yang ada 

dalam keluarga. 

        PT. Rumpun Sari Medini terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tepatnya 

di Kaki Gunung Ungaran. PT. Rumpun Sari Medini yaitu sebuah perusahaan yang 

bergerak pada sektor perkebunan teh serta pengolahan teh setengah jadi. PT. 

Rumpun Sari Medini dikelola oleh Yayasan Rumpun yang merupakan Yayasan 

yang dikelola oleh pihak-pihak militer. Perkebunan teh Medini memiliki luas lahan 

271,82 ha tentu saja membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak terutama tenaga 

kerja pemetik teh untuk memenuhi target produksinya yang pada tahun 2015 

mampu menghasilkan 2.462 ton. Tenaga kerja perempuan biasanya memiliki 

keterampilan yang lebih baik dibandingkan tenaga kerja laki-laki sehingga tidak 

heran jika pada proses pemetikan teh lebih didominasi oleh tenaga kerja 

perempuan. PT Rumpun Sari Medini memiliki 144 orang perempuan pemetik teh 

dari total pemetik teh keseluruhan sebanyak 164 orang. Pada Dusun emplasemen 

atau Dusun yang disediakan oleh pihak PT Rumpun Sari Medini yaitu Dusun 

Medini dan Dusun Promasan, sebagian besar penduduknya bekerja pada PT 

Rumpun Sari Medini termasuk penduduk perempuannya yang bekerja di sektor 

pemetikan teh dan pengolahan teh. Terdapat 50 kepala keluarga yang berdomisili 

di Dusun Medini dengan jumlah penduduk 143 jiwa dengan jumlah pemetik 

sebanyak 26 orang. Sedangkan pada Dusun Promasan terdapat 34 kepala keluarga 

dengan jumlah pemetik sebanyak 20 orang. 

 

 



 

1.2.  Rumusan Masalah 

  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apa motivasi kerja perempuan pemetik teh di Dusun Medini dan Dusun 

Promasan, Desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten 

Kendal? 

2. Berapa jam per hari curahan waktu kerja perempuan pemetik teh di Dusun 

Medini dan Dusun Promasan, Desa Ngesrep Balong, Kecamatan 

Limbangan, Kabupaten Kendal? 

3. Bagaimana sistem pengupahan pemetik teh  di PT. Rumpun Sari Medini? 

4. Bagaimana pembagian peran berdasarkan gender dalam keluarga 

perempuan pemetik teh di Dusun Medini dan Dusun Promasan, Desa 

Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal? 

5. Bagaimana akses dan kontrol ekonomi perempuan pemetik teh di Dusun 

Medini dan Dusun Promasan, Desa Ngesrep Balong, Kecamatan 

Limbangan, Kabupaten Kendal terhadap keluarga? 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendorong perempuan bekerja 

sebagai pemetik teh. 

2. Untuk mendeskripsikan curahan waktu kerja dalam jam per hari perempuan 

pemetik teh di Dusun Medini dan Dusun Promasan, Desa Ngesrep Balong, 

Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. 

3. Untuk mengetahui sistem pengupahan pemetik teh di PT. Rumpun Sari 

Medini. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pembagian peran berdasarkan gender pada 

keluarga pemetik teh di Dusun Medini dan Dusun Promasan, Desa Ngesrep 

Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal terhadap keluarga. 



 

5. Untuk mengetahui bagaimana akses dan kontrol ekonomi perempuan 

pemetik teh di Dusun Medini dan Dusun Promasan, Desa Ngesrep Balong, 

Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal terhadap keluarga. 

 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan pemaparan mengenai profil perempuan pemetik teh yang 

mendalam secara nyata. 

2. Memberikan pemaparan mengenai waktu kerja yang dicurahkan oleh 

perempuan pemetik teh. 

3. Memberikan pemaparan mengenai alasan-alasan perempuan pemetik teh 

bekerja.  

4. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang peran perempuan dalam 

keluarga. 

5. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akses dan kontrol ekonomi 

perempuan pemetik teh terhadap keluarga. 

6. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam 

penyusunan kebijakan untuk mendorong perempuan bekerja. 

7. Dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran bagi penelitian selanjutnya. 

 


