
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah

merupakan wilayah yang strategis, karena di lalui jalan lintas Sumatera. Lokasinya yang

strategis dan didukung dengan sarana trasportasi yang lancar memberikan dampak yang

positif yaitu tumbuh dan berkembang berbagai jenis pabrik. Pabrik yang tumbuh dan

berkembang di Kecamatan Terbanggi Besar salah satunya adalah pabrik pengalengan nanas

yang dikelola oleh PT Great Giant Pineapple atau yang biasa dikenal dengan nama PT

Humas Jaya dan didirikan pada tahun 1979 dengan akte notaries Koesbiono Sarmanhadi, SH.

No. 48 tanggal 4 Mei 1979 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Jo.

No. 17 tanggal 12 April 1982.

Poncowati merupakan desa yang termasuk wilayah Kecamatan Terbanggi Besar, pada tahun

2009 memiliki jumlah penduduk sebanyak 7369 jiwa dengan 1674 kepala keluarga, yang

tersebar di tiga dusun yaitu: Dusun Anoman, Dusun Baruno dan Dusun Sugriwo. Dengan

rata-rata tanggungan keluarga sebanyak 4 jiwa per kepala keluarga, dengan wilayah seluas

728 ha (Monografi Desa Poncowati Tahun 2009).

Penduduk Desa Poncowati memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, yaitu: petani,

PNS, pedagang, penjahit, dokter, supir, tukang, buruh tani dan buruh pabrik. Dengan mata

pencaharian yang beraneka ragam, maka pendapatan yang diperoleh juga beraneka ragam.

Tabel berikut merupakan gambaran tentang pendapatan kepala rumah tangga yang ibu rumah

tangganya bekerja sebagai buruh pabrik di PT Great Giant Pineapple (10 kepala rumah



tangga) yang diperoleh melalui penelitian pendahuluan terhadap beberapa kepala rumah

tangga yang ibu rumah tangganya bekerja sebagai buruh pabrik di PT Great Giant Pineapple.

Tabel 1. Rata-rata Pendapatan  Perbulan Kepala Rumah Tangga di Desa Poncowati
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009  yang Ibu
Rumah Tangganya Bekerja Sebagai Buruh Pabrik di PT Great    Giant Pineapple.

No

Nama
Kepala
Rumah
Tangga

Usia
(Tahun)

Pekerjaan
Jumlah
Anak
(Jiwa)

Jumlah
Tanggungan

(Jiwa)

Pendapatan
Kepala Rumah

Tangga
perbulan
(rupiah)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hardi
Heri
Tri
Midun
Sunar
Joko
Tatang
Karman
Slamet
Timan

38
42
45
39
50
46
34
49
52
48

Supir
Buruh tani
Tani
Dagang
Tani
Tani
Dagang
Buruh tani
Buruh tani
Buruh tani

3
4
2
3
4
5
2
3
3
4

5
6
5
5
7
7
4
6
5
6

650.000
475.000
600.000
750.000
700.000
650.000
600.000
450.000
500.000
425.000

Jumlah 33 56 5800.000
Rata-rata 3 6 580.000

Sumber: Hasil Wawancara 15 Februari 2009

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari kepala rumah tangga di

Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang ibu rumah

tangganya bekerja sebagai buruh pabrik, pendapatan kepala rumah tangganya di bawah

standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah tahun 2010 Kep. Gub.

Lampung No. G/002/III.05/HK/2010 sebesar Rp.776.000,00/bulan (http://www.apindo.or.id,

diakses pada tanggal 28 Maret pukul 19.00 WIB). Hanya sebagian kecil kepala rumah tangga

yang memiliki penghasilan sesuai dengan UMK Lampung Tengah. Selain itu jumlah jiwa

dalam rumah tangganya banyak karena rata-rata jumlah jiwa dalam rumah tangga buruh

pabrik adalah 6 jiwa. Jumlah jiwa paling banyak adalah 7 jiwa dan paling sedikit 4 jiwa.

Banyaknya jumlah jiwa dalam rumah tangga dan pendapatan kepala rumah tangga yang

rendah akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok minimum rumah tangga. Ada



kemungkinan pendapatan kepala rumah tangga yang rendah, banyaknya jumlah jiwa dalam

rumah tangga dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok minimum rumah tangga menjadi

faktor penyebab ibu rumah tangga bekerja. Dalam hal ini lapangan pekerjaan yang dipilih ibu

rumah tangga tersebut adalah bekerja sebagai buruh pabrik. Karena buruh pabrik merupakan

alternatif yang paling banyak untuk menampung tenaga kerja pria maupun tenaga kerja

wanita, selain itu pada lapangan pekerjaan ini tidak diperlukan modal yang besar serta

keterampilan yang tinggi. Pada kenyataannya sebagian besar tenaga kerja yang diserap dalam

Dengan berkembangnya industri (teknologi) yang berarti tersedianya pekerjaan yang cocok

Kecamatan Terbanggi Besar memberikan kesempatan ibu rumah tangga di Desa Poncowati

untuk bekerja disektor ini yaitu sebagai buruh pabrik. Di Desa Poncowati saat ini terdapat

157 ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh pabrik di PT Great Giant Pineapple.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Jumlah Ibu Rumah Tangga yang Bekerja Sebagai Buruh Pabrik di setiap Dusun di
Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2009

No Dusun Jumlah (Jiwa) Persentase (%)
1.
2.
3.

Anoman
Baruno
Sugriwo

52
56
49

33
36
31

Jumlah 157 100

Sumber: Catatan Kepala Dusun Desa Poncowati Tahun 2009

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa ibu rumah tangga di Desa Poncowati yang

bekerja sebagai buruh pabrik ada 157 ibu rumah tangga dan yang paling banyak jumlahnya

berasal dari dusun Baruno yaitu 56 jiwa. Meskipun pekerjaan sebagai buruh pabrik berat,

karena selain harus melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yaitu harus mengurus

rumah tangga, ibu juga harus bekerja sebagai buruh pabrik di PT Great Giant Pineapple yang

jam kerjanya tidak hanya pada siang hari saja. Dalam hal ini ibu dituntut untuk dapat



membagi waktu, agar kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dapat terlaksana dengan baik

dan kewajiban ibu sebagai buruh pabrik dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas

Faktor-faktor Penyebab Ibu Rumah Tangga di Desa Poncowati Bekerja Sebagai Buruh Pabrik

PT Great Giant Pineapple Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun

2010 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat dirumuskan  masalah

sebagai berikut:

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ibu rumah tangga di Desa Poncowati Bekerja

sebagai buruh pabrik PT Great Giant Pineapple?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor penyebab ibu rumah

tangga di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bekerja

sebagai buruh pabrik di PT Great Giant Pineapple.

D. Kegunaan penelitian

Ada pun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana kependidikan pada Program Studi

Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan

Dan Ilmu Pendidikan.



2. Merupakan aplikasi dari berbagai pengetahuan dan teori yang didapat di bangku kuliah

terutama geografi ekonomi.

3. Sebagai bantuan informasi dan referensi lebih lanjut bagi penelitian sejenis.

4. Sebagai suplemen bahan ajar dalam ilmu pengetahuan sosial, khususnya mata pelajaran

geografi untuk SMP kelas VII semester genap, pada pokok bahasan kegiatan ekonomi

penduduk dan penggunaan lahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup objek penelitian ini meliputi faktor-faktor yang menyebabkan ibu rumah

tangga di desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

bekerja sebagai buruh pabrik di PT Great Giant Pineapple.

2. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah ibu rumah tangga di Desa Poncowati

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang bekerja sebagai buruh

pabrik di PT Great Giant Pineapple.

3. Ruang lingkup tempat dan waktu adalah Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2010.

4. Ruang lingkup ilmu adalah geografi ekonomi. Menurut Nursid Sumaatmadja (1988:54),

geografi ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya adalah struktur

keruangan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, titik berat studinya aspek keruangan

struktur ekonomi manusia yang termasuk kedalamnya bidang pertanian, industri,

perdagangan, transportasi, komunikasi dan lain sebagainya.

Alasan digunakan geografi ekonomi sebagai ruang lingkup dalam penelitian ini karena

topik kajian  dalam penelitian ini yang menjadi objek pokoknya penduduk dan

berhubungan dengan aktivitas manusia yaitu ibu rumah tangga yang bekerja. Ibu rumah



tangga bekerja disebabkan oleh tingkat pendapatan kepala keluarga yang rendah, jumlah

jiwa dalam rumah tangga dan tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pokok minimum

rumah tangga.


