PERILAKU KONSUMSI KELOMPOK MASYARAKAT
PEMULUNG DALAM PEMBELIAN SEPEDA MOTOR
DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SKRIPSI

OLEH:
A. MU’TASIMBILLAH
NIM. EES 150561

PEMBIMBING:
Dr. HALIMAH DJA’FAR, S. Ag, M.FiI.I.
G.W.I. AWAL HABIBAH, M.E.Sy.

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2021 M/1442 H

i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: A. Mu'tasimBillah

Nim

: EES150561

Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat

:Dusun Indragiri Rt. 05 Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya, skripsi yang berjudul "Perilaku Konsumsi
Kelompok Masyarakat Pemulung Dalam Pembelian Sepeda Motor di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat" adalah hasil karya pribadi yang
tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau
ditulis orang lain, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan
sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.
Apabila
pernyataan
ini
tidak
benar,
maka
peneliti
siap
mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan
gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi,02 Maret 2021

A.Mu'tasimBillah
MM: EES 150561

ii

iii

MOTTO
ْ وا َولَمۡ يَ ۡقتُر
ْ ُوا لَمۡ ي ُۡس ِرف
ْ َُوٱلَّ ِذينَ إِ َذ ٓا أَنفَق
ك قَ َو ٗاما
َ ُِوا َو َكانَ بَ ۡينَ َٰ َذل
Artinya:
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak
berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu ditengahtengah diantara yang demikian (Q.S.Al-Furqon: 25 ayat 67).1
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Q.S. Al-Furqon (25) : 67
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ABSTRAK
A.Mu’tasimBillah EES 150561; Perilaku Konsumsi Kelompok
Masyarakat Pemulung Dalam Pembelian Sepeda Motor di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perilaku konsumsi
kelompok masyarakat pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir dalam pembelia sepeda
motor (2) faktor yang mendorong kelompok masyarakat pemulung untuk membeli
sepeda motor (3) untuk mendeskripsikan perubahan yang dominan terjadi pada
kelompok masyarakat pemulung pasca pembelian sepeda motor. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Metode pegumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Perilaku konsumsi masyarakat
kelompok pemulung dalam pembelian sepeda motor di Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat beragam seperti untuk memenuhi
kebutuhan tersier yaitu keinginan anak dan gengsi serta untuk kebutuhan primer
yaitu untuk berkendaraan sehari-hari. Sebagian besar dari informan dalam
konsumsi pembelian sepeda motor yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer,
karena mereka dalam konsumsi pembelian sepeda motor benar-benar untuk
menjalankan aktivitasnya sehari-hari. (2) faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumsi kelomok masyarakat pemulung dalam pembelian sepeda motor
dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelas sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.
Tetapi dalam hal ini faktor yang paling dominan adalah faktor sosial dan psikologi.
(3) Perubahan yang dominan terjadi setelah pembelian sepeda motor yaitu sangat
berpengaruh di dalam pendapatan yang bertambah, dan kegiatan ekonomi lebih
stabil, Bahkan memiliki simpanan (tabungan) untuk kepentingan pendidikan anak
pemulung yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Para pemulung tetap dapat melakukan pekerjaan memulung tanpa
meninggalkan pekerjaan pokok masing-masing.
Kata kunci: Perilaku konsumsi, pemulung, pembelian sepeda motor
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ABSTRACT
A.Mu'tasimBillah EES 150561. Consumption Behavior of Scavenger
Community Groups in Purchasing Motorbikes in Tungkal Ilir District, Tanjung
Jabung Barat Regency.
. This study aims to: (1) determine the consumption behavior of scavenger
community groups in Tungkal Ilir District in motorcycle buyers (2) identify the
factors that play a role in influencing the scavenger community to buy motorbikes
(3) to describe the dominant changes occurring in scavenger community groups
after purchasing motorbikes. This study uses a qualitative method. Data collection
methods are through interviews, observation and documentation.
The results of this study are (1) The consumption behavior of the scavenger
group in purchasing motorbikes in Tungkal Ilir Sub-district, Tanjung Jabung Barat
Regency is very diverse, such as to meet tertiary needs, namely children's desires
and prestige as well as for primary needs, namely for daily driving. Most of the
informants in the consumption of purchasing motorbikes are to fulfill their primary
needs, because they are actually buying motorbikes to carry out their daily
activities. (2) The factors that influence the consumption behavior of scavenger
groups in the purchase of motorbikes are influenced by three factors, namely social
class, personal factors, and psychological factors. But in this case the most
dominant factors are social and psychological factors. (3) The dominant change
occurred after the purchase of a motorbike, namely it was very influential in
increasing income, and economic activity was more stable, even having savings
(savings) for the benefit of education of scavenger children who were in Tungkal
Ilir District, Tanjung Jabung Barat Regency. Scavengers can still do the work of
scavenging without leaving their main job.
Keywords: Consumption behavior, scavengers, motorcycle purchases
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian terhadap perilaku
manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang
langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk
dikonsumsi. Dengan demikian bidang cakupan ekonomi adalah salah satu sektor
dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan
konsumsi.
Kegiatan ekonomi, konsumsi berarti penggunaan barang dan jasa untuk
memuaskan kebutuhan manusia (the use of goods and in the satisfaction of human
wants). Konsumsi haruslah dianggap sebagai maksud serta tujuan yang esensial dari
pada produksi. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa produksi masih
diperlukan selagi konsumsi itu masih dibutuhkan.2
Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan
untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna
membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup
apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, dan seberapa sering
menggunakannya.3
Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan
dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas

2

Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi
Mikro dan Makro ( Jakarta: Raja Grafindo, 2000) hal 27
3
Leon Schiffman dan Leskielazar Kanuk, Perilaku Konsumen, ( Jakarta: PT. Indeka,
2004), Edisi Ketujuh, hal 6

1

2

manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Islam
memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi kekuatan moral, ketiadaan
tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama.
Seorang muslim dalam setiap perilakunnya diatur oleh aturan beserta norma
ideal yang terdapat dalam Al-Qur’an. Begitu juga dalam hal konsumsi, Allah
berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Furqan ayat 67 sebagai berikut:

ْ وا َولَمۡ يَ ۡقتُر
ْ ُوا لَمۡ ي ُۡس ِرف
ْ َُوٱلَّ ِذينَ إِ َذ ٓا أَنفَق
ُوا َو َكانَ بَ ۡينَ َٰ َذلِكَ قَ َو ٗاما
Artinya:
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihlebihan, dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah diantara yang
demikian.4
Ayat ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam tidak melarang manusia
untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dalam pemenuhan
tersebut dapat meningkatkan martabat manusia. Semua yang ada di muka bumi ini
diciptakan untuk kepentingan manusia namun manusia diperintahkan untuk
mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik tetapi dalam cara yang wajar
(tidak berlebihan).
Di dalam masyarakat bisa ditemui berbagai golongan masyarakat yang pada
praktiknya terdapat perbedaan tingkat antara golongan satu dengan golongan yang
lainnya. Adanya golongan yang berlapis-lapis ini mengakibatkan terjadinya
stratifikasi sosial. Oleh karena itu dalam ilmu sosiologi dibahas mengenai lapisanlapisan masyarakat atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial.5

4
5

(QS.Al-Furqon(25):67)
Karsidi Ravik, Sosiologi Pendidikan, (Semarang: UNS Press, 1998) hal 175

3

Sistem stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, penggolongan dalam kelas-kelas tersebut
berdasarkan suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang lebih
hierarki menurut dimensi kekuasaan.6 Kelas sosial merupakan suatu realitas sosial
yang penting, bukan hanya sekedar suatu konsep teoritis saja, tetapi juga
mengelompokkan mereka atas: pertama kekayaan dan penghasilan. Bahwa
kekayaan dan penghasilan merupakan determinan kelas sosial yang penting
disebabkan oleh perannya dalam memberikan gambaran tentang latar belakang
keluarga dan cara hidup seseorang. Kedua pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah
satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang sehingga secara tidak
langsung pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial
seseorang. Ketiga, pendidikan. Pendidikan dianggap penting karena tidak hanya
melahirkan keterampilan kerja saja melainkan juga melahirkan perubahan mental,
selera, minat, tujuan, cara berbicara dan perubahan dari keseluruhan cara hidup
seseorang.
Masyarakat pemulung adalah orang yang memulung dan mencari nafkah
dengan jalan memungut serta memanfaatkan barang-barang bekas (seperti plastik,
kardus bekas, besi tua dan barang-barang bekas lainnya) kemudian menjualnya
kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi.7
Pemulung merupakan orang yang memungut, mengambil, mengumpulkan dan

6
Robert M.Z. Lawang, Teori Sosiologi Mikro dan Makro Jilid 1, (Jakarta: Rineka Cipta,
1998) hal 42
7
Sumarni, 2012,”Sosial Ekonomi Komunitas Pemulung di TPA Lubuk Minturun”, vol 1,
No 1, Oktober 2012, hal 111

4

mencari sampah baik perorangan maupun kelompok.8 Menjadi pemulung tidak
memandang usia, karena jenis pekerjaan memulung bisa dilakukan oleh siapa saja
mereka menjadi pemulung karena faktor ekonomi yang mendesak mereka untuk
tetap bekerja. Ada strategi yang mereka lakukan untuk bertahan hidup, strategi yang
mereka lakukan yaitu dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki sebagai
contoh melakukan aktifitas sendiri, mengisi waktu luang dan melakukan pekerjaan
lain untuk menambah penghasilan.
Kegiatan pemulung dibedakan menjadi dua, yaitu: pemulung lepas yang
bekerja sebagai wirausaha, maupun pemulung yang bergantung kepada para
pengepul sehingga mereka hanya boleh menjual kepada para pengepul (juragan)
sampah-sampah bekas yang mempunyai akses lebih dekat dari perusahaan daur
ulang sampah, dengan kata lain pemulung merupakan mata rantai terendah dalam
jaringan pendaur ulang sampah. Pemasuk tunggal yaitu dari hasil memulung saja
sering tidak memadai untuk menyokong kebutuhan hidupnya, sehingga para
pemulung cenderung memiliki pemasukan dari berbagai sumber yang lain. Salah
satu upayanya adalah dengan menjalin kerjasama yang baik dengan sesama
pemulung agar dapat berinovasi serta memilah milah barang yang telah di
kumpulkan.9
Faktor yang mendasari seseorang bekerja sebagai pemulung antara lain:
faktor internal, yaitu kondisi kesehatan jasmani yang kuat, didesak dengan
kebutuhan hidup yang semakin komplek, sulit mencari pekerjaan lain, melakukan

8
Shendri, Kehidupan Pemulung Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Siantar Hilir
Kecamatan pontianak Utara, vol.4, No.2 April 2015 hal 25
9
Yantos, S.IP, M.Si, “Strategi surfifal pemulung ( Studi Kasus Komunitas Pemulung di
Pinggiran Sungai Sail Pekanbaru”, Vol.28, No.1, juni 2017, hal 34
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pekerjaan dengan senang, jaringan kerjasama pemulung kuat. Faktor eksternal,
yaitu jumlah pemulung yang selalu bertambah, banyaknya penduduk akan selalu
menghasilkan sampah yang jumlahnya akan semakin banyak.10
Masyarakat sering mengangap pemulung sebelah mata pekerjaan
memulung dianggap pekerjaan hina, keberadaan pemulung itu sendiri selalu
terasingkan dari masyarakat lainnya yang tidak berprofesi sebagai pemulung dan
banyak masyarakat yang tidak ingin bergaul karena pemulung memiliki penampilan
yang kumuh dan bau pemulung sering dipandang miring oleh sebagian masyarakat
lainnya. Padahal para pemulung memiliki peranan penting dalam upaya
mengurangi jumlah dan volume sampah yang dibuang pada TPA (Tempat
Pembuangan Akhir) setiap hari, dengan bantuan serta keterlibatan para pemulung
sehingga jumlah sampah yang dibuang oleh masyarakat pada TPA semakin
berkurang.
Kecamatan Tungkal Ilir merupakan salah satu kecamatan yang ada di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebagian besar terdapat masyarakat miskin.
Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung
Jabung Barat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
menduduki urutan ke 2 termiskin setelah Kabupaten Tanjung Jabung Timur SeProvinsi Jambi yaitu pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin berjumlah 35.120
jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Lincolin, Arsyad, “Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi, 2004), hal 98
10
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Grafik 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin

Keterangan:
Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berjumlah 37.240 jiwa
Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin berjumlah 36.330 jiwa
Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin berjumlah 36.280 jiwa
Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin berjumlah 35.120 jiwa
Suber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.11
Berdasarkan data di atas, bahwa secara persentase jumlah angka penduduk
miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir
cenderung menurun setiap tahunnya, namu penurunan angka kemisknan masih
perlu upaya dari pemerintah dengan melalui program pengentasan kemiskinan dan
peningkatan ekonomi masyarakat harus digenjot lagi dengan berbagai program,
sebab Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama delapan tahun terakhir menduduki
urutan kedua miskin dari sebelas kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.
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Berbagai upaya pengentasan kemiskinan diupayakan oleh pemerintah
daerah, seperti dengan memberikan bantuan baik berupa barang seperti Rastra, dan
Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat maupun yang bersifat
pemberdaya. Salah satu program

tersebut tujuannya meningkatkan taraf

kesejahteraan masyarakat, dengan adanya bantuan seperti itu dapat mengurangi
beban pengeluaran mereka.
Masyarakat yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir mata pencahariannya
ada yang bekerja sebagai pemulung, dengan alasan mencari pekerjaan yang sulit di
dapatkan karena disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah.
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa menurut
ungkapan salah satu masyarakat yang bekerja sebagai pemulung yang mengatakan
bahwa mereka hanya tamatan Sekolah Dasar, sehingga mereka hanya bekerja
sebagai buruh bangunan pada siang harinya, sedangkan saat malam hari, mereka
mencari barang-barang bekas dan hasil penjualan dari barang bekas tersebut
sebagian digunakan untuk menambah biaya anak sekolah ke jenjang yang lebih
tinggi, agar kedepannya anak bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak dan bisa
menganggkat derjat serta dapat membanggakan kedua orang tua.12
Fakta dari pengamatan awal peneliti di lapangan menemukan bahwa
menjadi pemulung merupakan bukan suatu takdir tetapi pekerjaan memulung
menjadi peluang penghasilan tambahan karena para pemulung tersebut mempunyai
pekerjaan masing-masing, dari beberapa pemulung yang peneliti lakukan

12

Wawancara Sunaryo 03 Oktober 2018

8

pengamatan setelah mereka melakukan pekerjaan memulung maka pendapatan
mereka bertambah.
Wawancara peneliti dengan salah satu pemulung yaitu Bpk Sunaryo
mengatakan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan
barang bekas di setiap bulannya berkisaran Rp 450,000. Maka rata-rata
pedapatan dari hasil penjualan barang bekas sehari adalah Rp 15.000
tergantung banyaknnya barang bekas yang diperoleh dalam sehari.13
Mayoritas masyarakat pemulung yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi mahalnya harga
sembako saat ini dan keperluan lainnya. Namun para masyarakat pemulung yang
berada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak
sepenuhnya bekerja sebagai pemulung, tetapi mereka memiliki pekerjaan tetap
yang lain, seperti bekerja di dinas kebersihan, buruh bangunan, dan bahkan ada juga
yang bekerja sebagai nelayan. Mereka bekerja sebagai pemulung hanya untuk
menambah kebutuhan sehari-hari, serta mereka hanya memanfaatkan waktu luang
mereka. Yang bertujuan agar dapat meningkatkan perkembangan perekonomian
keluarga.
Aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat kelompok pemulung yang
berada di Kecamatan Tungkal Ilir sangat sibuk dengan berbagai macam kegiatan,
sehingga menjadikan alat transportasi sebagai media untuk menunjang aktivitasnya
untuk mencari barang bekas dan kemudian mereka jual agar dapat memenuhi
kebutuhan rumah tangganya sehari-hari.
Ungkapan salah satu pemulung yang berada di Kecamatan Tungkal ilir
Memiliki sepeda motor merupakan suatu kebutuhan, namun saat ini terjadi
pergeseran gaya hidup dimana peradaban modern telah menghancurkan

13
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kesederhanaan, seseorang dianggap rendah jika tidak memiliki sepeda
motor, dan memiliki sepeda motor merupakan suatu kebutuhan.14
Tetapi membeli motor seken dengan merek tertentu menjadi alternatif agar
dapat memiliki sepeda motor tersebut. Tetapi banyak juga di antara kelompok
masyarakat pemulung yang terkesan memaksakan diri untuk membeli sepeda motor
dengan cara kredit demi memuaskan keinginannya.15
Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka fokus permasalahan
yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pada perilaku konsumsi kelompok
masyarakat pemulung dalam pembelian sepeda motor. Penelitian akan mengkaji
dari pendapatan setiap hari, pola konsumsi berhubungan dengan pendapatan
kelompok masyarakat pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir apabila pendapatan
konstan sedangkan konsumsi meningkat maka kelompok masyarakat pemulung
harus menurunkan pola konsumsi pada tingkat yang rendah, jika tidak maka
pemulung tersebut akan mengalami ketidak mampuan konsumsi, karena
pendapatan tidak meningkat sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan.
Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Perilaku Konsumsi Kelompok Masyarakat Pemulung Dalam
Pembelian Sepeda Motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat
diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

14
15

Deni, wawancara 02 Oktober 2018
Observasi 02 Oktober 2018

10

1. Sebagian masyarakat menganggap bekerja sebagai pemulung dianggap
sebagai pekerjaan yang hina. Namun disisi lain pekerjaan sebagai pemulung
merupakan salah satu pekerjaan yang mulia, sebab dapat mengurangi
jumlah sampah yang berada di TPA.
2. Sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sehingga memilih bekerja sampingan
sebagai pemulung saat malam hari.
3. Rata-rata pendapatan dari hasil penjualan barang bekas sehari adalah Rp
15.000
4. Membeli sepeda motor karena kebutuhan mereka untuk melakukan aktifitas
sehari-hari.
C. Batasan Masalah
Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya
penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar peneliti lebih terarah dan
memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Maka
objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemulung yang berada di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lebih tepatnya yaitu pemulung yang
berada di rute disekitaran Siswa Ujung, Parit Gerumpung, Parit 1, Jalan
Kalimantan, dan Jalan Patunas di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas peneliti
merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
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1.

Bagaimana perilaku konsumsi kelompok masyarakat pemulung Kecamatan
Tugkal Ilir dalam pembelian sepeda motor ?

2.

Apa faktor yang mempengaruhi kelompok masyarakat pemulung untuk
memiliki sepeda motor ?

3.

Perubahan apa yang dominan terjadi pada kelompok masyarakat pemulung
pasca pembelian sepeda motor ?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui perilaku konsumsi kelompok masyarakat pemulung
Kecamatan Tungkal Ilir dalam pembelian sepeda motor.

2.

Untuk

mengidentifikasi

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kelompok

masyarakat pemulung untuk memiliki sepeda motor.
3.

Untuk mendeskripsikan perubahan apa saja yang dominan terjadi pada
kelompok masyarakat pemulung pasca pembelian sepeda motor.

F. Manfaat Penelitian
Dengan tercapainya tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan oleh
peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Manfaat teoritis
Mafaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik dalam
penelitian ini. Serta dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap
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kajian ilmu pengetahuan ekonomi tentang perilaku konsumsi kelompok
masyarakat pemulung dalam pembelian sepeda motor.
2.

Manfaat praktis
a. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi keberbagai pihak
mengenai perilaku konsumsi kelompok masyarakat pemulung dalam
pembelian sepeda motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.
b. Bagi peneliti
Disamping untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana
ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan yang berkaitan dengan perilaku konsumsi kelompok masyarakat
pemulung dalam pembelian sepeda motor di Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
c. Bagi dunia ilmu pengetahuan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan
referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang
berhubungan dengan perilaku konsumsi kelompok masyarakat pemulung
dalam pembelian sepeda motor.
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G. Kerangka Teori
kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan
cara menggunakan teori itu untuk menjawab pentanyaan peneitian.16
1.

Pengertian Konsumsi
Pengertian konsumsi menurut Suherman Rasyidi mengatakan konsumsi

diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung
akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran
konsumsi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang barang akhir
dan jasa.17
Secara bahasa, konsumsi berasal dari bahasa belanda consumtive yang
berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna
suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi
konsumsi merupakan satu dari tiga pokok ekonomi selain produksi dan distribusi.
Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi dan
menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan,
memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lain. Dalam
berkonsumsi seseorang atau rumah tangga cenderung atau memaksimumkan daya
guna atau utilitinya, dalam berkonsumsi tidak ada batasan untuk mencapainya.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumsi merupakan
pengeluaran yang di keluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk

16
M. Hasbi dkk, Pedoman Penulisan Skripsi,(Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah,
2012) hlm 14
17
Suherman Rasyidi, Pengantar Teori Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996) hal
148
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memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan.
2.

Pengertian pemulung
Pemulung adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan

memungut serta memanfaatkan barang bekas yang bisa didaurulang dan
menjualnya kembali kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi
barang komoditi.18 Pemulung juga dijuluki sebagai Laskar Mandiri karena dapat
menciptakan lapangan kerja sendiri dan usaha tersebut dapat membantu
pembangunan suatu kota, maka profesi pemulung dapat digolongkan kedalam
definisi kerja sektor informal, yaitu sebagai bagian dari sistem ekonomi yang
tumbuh untuk menciptakan kerja dan bergerak dibidang produksi serta barang dan
jasa dan dalam usaha menghadapi keterbatasan modal, keterampilan dan
pengetahuan.
H. Perilaku Konsumsi
1.

Pengertian Perilaku Konsumsi
Menurut Petter J. Paul dan Jerry C Olson menyatakn bahwa perilaku

konsumen merupakan interaksi dinamis antara pengaruh dan kondisi perilaku dan
kejadian di sekitar lingungan dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam
kehidupan mereka.19 Sedangkan dalam ilmu ekonomi konsumsi adalah setiap
perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut

18

https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemulung
Peter J. Paul dan Olson, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, edisi ke empat,
jilid 1, (jakarta: Erlangga, 2006) hal 6
19
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perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti
membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan dan sebagainya.20
Perilaku konsumsi yang diajarkan dalam Islam selalu berpedoman pada
ajaran islam. Di antara ajaran yang penting yang berkaitan dengan konsumsi perlu
memperhatiakan orang lain, diharamkan bagi seorang muslim hidup dalam keadaan
serba berkelebihan sementara tetangga ada yang menderita kelaparan. Hai lain
tujuan dari komsumsi sorang Muslim itu sendiri adalah akan lebih
mempertimbangkan maslahan Islam (maqasid syariah), yang tentu saja harus
menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.21
Konsumsi seorang Muslim juga harus melihat kepada maslahah dari produk
yang di konsumsi. Maqasid syariah sebagai landasan seorang muslim untuk
mengonsumsi yang halal. Maqasid syariah sangat diperlukan untuk digambarkan
sehingga memberikan pemaham tentang dasar pemikiran dari pedoman syariah bagi
umat manusia untuk hidup ini sesuai dengan hidup yang islami.22
Perilaku konsumsi dalam Islam semestinya dapat memperhatikan aspekaspek yang tergolong kebutuhan primer, kemudian sekunder, dan tersier sesuai
dengan semangat al-maqashid asy-syariah, sehingga dalam memenuhi kebutuhan
seorang konsumen lebih mengedepankan aspek kebutuhan daripada aspek

20
Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar (Yogyakarta: lembaga
pengkajian dan pengamalan islam 2001) hal 23
21
P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 124. Dalam Annisa Masruri
Zaimsyah dan Sri Herianigrum, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi, Jurnal Studi
Keislaman, vol. 5 No. 1 Juni 2019: ISSN 2442-8566, hlm 23. Di akses pada 30 September 2020
22
Ibid hal 24
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keinginan demi membatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya
senantiasa tidak terbatas.23
2.

Bentuk Perilaku Konsumsi
Yusuf Qardhawi menyatakan ada 3 nomor dasar yang menjadi landasan

dalam konsumen Muslim yaitu:24
a)

Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjahui sifat kikir
Harta diberikan Allah kepada manusia seharusnya digunakan untuk

kemaslahatan manusia sendiri serta sebagai sarana beribadah kepada Allah. Dalam
memanfaatkan harta ini. Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah
anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya
perintah membelanjakan uang, bukan sekedar anjuran yang boleh dikerjakan atau
ditinggalkan.
b) Tidak melakukan kemubadziran
Seorang muslim selalau dianjurkan agar tidak berlebihan dalam
membelanjakan hartanya dan mengarahkan berbelanja untuk kebutuhan yang
bermanfaat. Sikap ini dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia harus
mempertanggungjawabkan harta di hadapan Allah. Islam mewajibkan setiap orang
membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan
keluarga serta menafkahkannya di jalan Allah.

23
Novi Indriyani Sitepu, Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam, vol 2, no 1, Maret 2016,
hal 102-103
24
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam,( Jakarta, Gema Insani, 1995), hal
148. Dalam Siswandi, Konsep Yusuf Al-Qaradhawi tentang Norma dan Etika Konsumsi Menurut
Pandangan Ekonomi Islam, skripsi, hal 55-71. Di akses 30 September 2020
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c)

Keserderhanaan
Sikap hidup yang sederhana sangat dianjurkan oleh Islam bahkan dalam

kondisi ekonomi saat ini juga dapat menjaga kemaslahatan masyarakat luas
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab.
Perbedaan bentuk perilaku konsumsi Konvensional dan bentuk perilaku
konsumsi ekonomi Islam.25
Tabel 1. 1
Perbedan bentuk perilaku konsumsi konvensional dengan islam

3.

No

Materi

Ekonomi
Konvensioanal

Ekonomi Islam

1

Pusat
kepentingan

Manusia

Allah

2

Penilaian

Maksimalisasi kepuasan

Kebutuhan

3

Anggaran

Terbatas

Memadai,
konsumsi
dikendalikan, tidak boros,
tidak berlebihan

4

Pembatasan

Tidak ada pembatasan Ada
pembatasan
pengekangan
hasrat
keinginan
manusia

5

SDA

Terbatas

Tidak Terbatas

Mekanisme Pembentukan Perilaku Konsumsi
Menurut Notoatmodjo dilihat dari respon terhadap stimulus, maka perilaku

dapat di bedaka menjadi dua yaitu:26

25
26

Jaka Isgiyarta , Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Yogyakarta, 2012, hal 66.
Notoatmodjo, Perilaku Konsumen,( Jakarta, graha pena .2012) hal 23
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a)

Bentuk pasif atau perilaku tertutup
Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau

tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian,
persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang
menerima stimulus tersebut.
b) Perilaku terbuka
Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau
praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.
4.

Bentuk-bentuk Perubahan Perilaku Sebagai Pola Kehidupan Perilaku
Konsumsi
Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang

digunakan para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Bentuk-bentuk
perilaku dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 27
a) Perubahan alamiah
Perilaku manusia selalau berubah sebagian perubahan itu disebabkan karena
kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi sauatu perubahan
lingkunan fisisk atau sosial, budaya dan ekonomi maka anggota masyarakat
didalamnya yang akan mengalami perubahan.
b) Perubahan rencana
Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh
subjek.

27

Notoatmodjo, Etika Ekonomi Bisnis,( Yogyakarta, Graha Pena, 2011). Hal 23
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c) Kesediaan untuk berubah
Apabila terjadi sesuatu inovasi atau program pembangunan didalam
masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk
menerima inovasi atau perubahan tersebut, tetapi sebagian orang sangat lambat
untuk menerima perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai
kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda.
5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian
Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh tiga faktor utama Ada
beberapa faktor Perilaku konsumen untuk melakukan pembelian dipengaruhi oleh
lingkungan yang meliputi:faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.
a. Faktor sosial
Faktor sosial mencakup undang-undang/peraturan, kelurga ke-kelompok
referensi, kelas sosial, dan budaya.28
1. Sebelum

memutuskan

untuk

membeli

produk,

konsumen

akan

mempertimbangkan apakah pembelian produk tersebut diperolehkan atau tidak
oleh aturan yang berlaku.
2. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak.
3. Untuk kelompok referensi.
4. Untuk kelas sosial yang ada di masyarakat.
5. Untuk budaya atau subbudaya.

28

Dr. Etta mamang Sangadji, M.Si, Dr. Sopiah, MM., M.Pd, Perilaku Konsumen,
(Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2013) hal 25
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b. Faktor Pribadi
Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang
berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan
bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh
karakteristik pribadi,29 yaitu:
1.

Umur dan tahap daur hidup, orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli
selama masa hidupnya. Selera akan makan, pakaian, perabot dan rekreasi
sering kali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur
hidup keluarga, tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan
kedewasaan.

2.

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya, pemasar
berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat diatas ratarata akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan
spesialisasi dalam memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu.

3.

Situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pilihan produk, pemasar produk
yang pekaterhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam pendapatan
pribadi, tabungan dan tingkat minat.

4.

Kepribadian dan konsep diri, kepribadian seseorang jelas mempengaruhi
tingkah laku membelinya, kepribadian mengacu pada karakteristik pesikologi
unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama
terhadap lingkungan dirinya sendiri.

29

Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium, (Jakarta, PT. Prenhalindo,
2008), hal 68
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c. Faktor Psikologis
Faktor psikologis merupakan bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia
tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh dimasa
lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang.30 Pilihan barang yang
dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh faktor psikologis yang penting yaitu:
1.

Motivasi, kebutuhan yang cukup untuk mengarahkan seseorang mencari cara
untuk memuaskan kebutuhan. Dalam urutan kepentingan, jenjang kebutuhan
adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial,
kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan pengaktualisasi diri.

2.

Persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih mengorganisasikan
dan mengintepretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti
mengenai dunia.

3.

Pengetahuan, pembelajaran mengambarkan perubahan dan tingkah laku
individual yang muncul dari pengalaman.

I. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan penelusuran penelitian terdahulu yang
memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang
diangkat.31 Berikut beberapa perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu yang
dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka.

30
31

34

Kotler, Philip: 2008, Ibid , hlm 215
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press, 2012), hlm

22

Tabel 1. 2
Hasil Penelitian Terdahulu
Identitas
Peneliti

Metode
Penelitian

Hasil
Penelitian

Persamaan dan
Perbedaan

Nia Iriani Tenri
Pada
(2018)
Universitas
Hasanuddin
Makassar
tentang
Analisis Pola
Menabung dan
Tingkat
Kesejahteraan
Keluarga
Pemulung di
Kota Makassa

Metode dalam
penelitian
ini
menggunakan
Studi
Kasus.
Dan
tekhnik
pengumpulan
data
menggunakan
tekhnik
pengumpulan
data pedoman
wawancara,
dengan informan
para pemulung
yang berada di
kota makassar

Hasil
dari
penenlitian ini
adalah bahwa
keluarga para
pemulung yang
berada di kota
makassar
mereka
mempunyai
tabungan
di
bank dengan
jumlah
bervariasi, dan
para pemulung
yang berada di
kota makassar
menduduki
tinggkat
kesejahteraan
II.

Objeknya
yang
diteliti
sama
pemulung,
perbedaannya
adalah
pada
penelitian
ini
lebih mengarah ke
pola menabung
dan
tingkat
kesejahteraan
pemulung pada
penelitan
saya
membahas
perilaku konsumsi
masyarakat
kelompok
pemulung dalam
pembelian sepeda
motor

Metode
yang
digunakan
dalam penelitian
ini
adalah
kualitatif
deskriptif, dan
isntrumen
pengumpulan
datanya dengan
cara wawancara
dan observasi.

Hasil
dari
penelitian ini
adalah bahwa
perilaku
konsumsi
masyarakat
desa
kori
dalam
pembelian
sepeda motor
belum belum
menerapkan
etika
dan
prinsip
konsumsi

Objek
yang
diteliti
berbed,
persamaanya
adalah
pada
penelitian
ini
sama-sama
membahas
perilaku konsumsi
kelompok
masyarakat dalam
pembelian sepeda
motor

No
1

32

2

Rina Hidayati
(2018) Institut
Agama Islam
Negeri
Ponorogo
tentang
Perilaku
Konsumsi
Masyarakat
Dalam
Pembelian
Sepeda Motor
Prespektif
Ekonomi Islam
di Desa Kori
Kecamatan

32
Nia Iriani Tenri Pada,”Analisis Pola Menabung dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga
Pemulung di Kota Makassar”,Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Ilmu Ekonomi,
Universitas Hasanuddin Makassar, 2018
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Identitas
Peneliti

No

Metode
Penelitian

Sawo
Kabupaten
Ponorogo33

Hasil
Penelitian

Persamaan dan
Perbedaan

menurut
hukum islam.

3.

Rezkiy
Nurfajrianti
Wahab (2017)
Universitas
Islam Negeri
Alauddin
Makassar
tetang Upaya
Pemberdayaan
Pemulung
Sampah
di
Tempat
Pembuangan
akhir
Desa
Pabbentengan
Kecamatan
Bajeng
Kabupaten
Gowa34

Metode
yang
digunakan
dalam penelitian
ini
adalah
kualitatif
deskriptif,
innstrumen
penelitian yang
digunanakan
dalam penelitian
ini
adalah
observasi,
wawancara, dan
dokumentasi

Hasil
dari
penelitian ini
adalah bahwa
upaya
yang
dilakukan oleh
dinas
kebersihan
yaitu dengan
pengadaan alat
pelindung
kerja,
ekskavator,
dan buldoser.
Pengadaan
mesin pendaur
ulang sampah
yang dilakukan
oleh lembaga
sosial
masyarakat.

Objek
yang
diteliti sama yaitu
pemulung,
sedangkan
perbedaannya
adalah
pada
peneliti ini yang
dibahas tentang
pemberdayaan
pemulung sampah
di
tempat
pembuangan
akhir.

4.

Hasanudin
(2016)
Universitas
Islam Negeri
Alauddin
Makassar
tentang
kehidupan
Sosial
Pemulung di
Tempat
Pembuangan
Akhir (TPA)

Metode
yang
digunakan
dalam penelitian
ini
adalah
kualitatif
deskriptif,
dengan tekhnik
pengumpulan
data
dalam
penelitian
ini
adalah
wawancara dan
dokumentasi,

Hasil
dari
penelitian ini
adalah bahwa
masyarakat
tamangapa
antang
kecamatan
manggala kota
makassar
berprofesi
sebagai
pemulung
karena kondisi

Objek
yang
diteliti sama-sama
pemulung,
perbedaannya
adala adalah pada
penelitian
ini
membahas
kehidupan soisal
pemulung
di
tempat
pembuangan akhir
TPA

Rina Hidayati, “Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Pembelian Sepeda Motor
Prespektif Ekonomi Islam,” Skripsi fakultas syariah, jurusan muamalah, Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo, 2018
34
Rezki Nurfajrianti Wahab, “Upaya Pemberdayaan Pemulung Sampah di Tempat
Pembuangan Akhir Desa Pabbentengang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017
33
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Identitas
Peneliti

No

5.

Hasil
Penelitian

Kelurahan
yaitu melakukan
Taman Gapa dialog
secara
Kecamatan
langsung.
manggala Kota
Makassar35

ekonominya
lemah, tingkat
pendidikannya
rendah.

Gunawan
(2012)
Universitas
Maritim Raja
Ali
Haji
Tanjungpinang
tentang Strategi
Bertahan Hidup
Pemulung di
TPA sampah
ganet
Tanjungpinang

Hasil
dari
penelitian ini
adalah bahwa
terjadi
kepercayaan
dalam
kehidupan
sehari-hari
pemulung
kapercayaan
yang dimiliki
mempererat
kembali
kelompok
mereka.

36

J.

Metode
Penelitian

Metode dalam
penelitian
ini
menggunakan
metode
deskriptif
kualitatif,
tekhnik
pengumpulan
data
yang
digunakan
dalam skripsi ini
adalah
wawancara,
dokumentasi dan
observasi.

Persamaan dan
Perbedaan

Objek
yang
diteliti sama-sama
pemulung,
perbedaannya
adalah
pada
penelitian
ini
membahas
tentang
cara
bertahan
hidup
pemulung
di
tempat
pembuangan akhir
TPA

Kerangka Pemikiran
Peneliti menggunakan alur berfikir secara kualitatif, di mana perilaku

konsumsi kelompok masyarakat pemulung dalam pembelian sepeda motor akan
diteliti melalui proses observasi, dan wawancara langsung lapangang. Sedangkan
perilaku kelompok masyarakat pemulung akan di ukur dengan teori diagram alir
yaitu alat yang digunakan untuk melakukan perencanaan proses, analisis proses dan

35
Hasanudin,”Kehidupan Sosial Pemulung di Tempat Pembuangan Akhir”,Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016
36
Gunawan,”Strategi Bertahan Hidup Pemulung di TPA Sampah Ganet Tanjung
Pinang”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang,
2012
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mendokumentasikan proses sebagai standar pedoman produksi. Seperti yang
dijelaskan pada gambar berikut.
Tabel 1. 3
Alur Pemikiran Peneliti
Tempat Pembuangan Akhir
Peluang
Menjadi Pemulung
Perilaku Konsumsi Masyarakat pemulung
(Melakukan Pembelian Sepeda Motor)

Tingkat Kesejahteraan
Indikator :
1). Pendapatan
2). Pendidikan
3). Kesehatan

Pasca Memiliki
Sepeda Motor

Sebelum Memiliki
Sepeda Motor

Hasil dan
Pembahasan

Kesimpulan dan
Saran
Sumber: Diolah dan dirangkum peneliti dari berbagai sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan kualitatif deskrtiptif yaitu data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat
perbandingan dengan variabel lain.37 Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk
mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah,
membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang
lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka
untuk menetapkan rencana dan keputusan di waktu mendatang. Dengan demikian,
penelitian kualitatif hanyalah menguraikan tanggapan terhadap situasi atau
peristiwa, sehingga tidak menjelaskan hubungan kualitas maupun melakaukan
hipotesis.38
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer
dan data sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti
yang menerbitkan atau menggunakannya.39 Pada penelitian ini sumber data primer

37
Sugiono. (2013). MetodePenelitianKualitatifkuantitatifdan R&D, (Bandung, CV
Alvabeta), hlm 2
38
Suyanto dan Sutinah, Metode penelitian sosial, (Jakarta: PT Kencana Persada, 2006),
hlm. 35.
39
Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,
(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008), hlm 70
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bersumber dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang
berkaitan dengan pemulung dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada para
Pemulung yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
barat.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh
organisasi bukan pengolahnya.40 Pada penelitian ini sumber data sekunder adalah
jurnal-jurnal yang telah diterbitkan oleh isntitusi yang berkaitan tentang perilaku
konsumsi, pemulung, dan website resmi Dinsos https://dinsos.tanjabbarkab.go.id
dan website resmi lainnya.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui
tekhnik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standar data yang ditetapkan.41 Tekhnik pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
1. Observasi
Tekhnik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung
ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.42 Observasi adalah tekhnik
pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai

40

Ibid, hlm 71
Lexy J. Moleong. (2013). MetodologiPenelitianKualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya hal 23
42
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali
Perss, 2014), hlm 42
41
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pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang
melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi
terobservasi (observe).43 Tekhnik observasi yang digunakan pada penelitian ini
adalah tekhnik observasi pasif, dimana peneliti datang langsung ke Dinas Sosial
dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dimana para pemulung tersebut mencari
barang bekas untuk mengamati kegiatan yang dilakukan tetapi tidak terlibat dalam
kegiatan tersebut.
2. Interview (wawancara)
Tekhnik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam
suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu
elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat diartikan
sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden
dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face). Namun tekhnik
wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan
langsung (not face to face), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana
komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.44 Pada penelitian ini jenis
wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin
adalah sebuah bentuk wawancara yang mana pewawancara telah memiliki sebuah
daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci terhadap sebuah hal untuk
ditanyakan kepada narasumber yang bersangkutan.

43

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: Rineka Cipta 2011), hlm 104
44
Bagong Suyanto & Sutinah, Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif
Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 69
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3. Dokumentasi
Dokumentasi

merupakan

catatan

peristiwa

yang

sudah

berlalu.

Dokumentasi ini bisa berbenuk catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,
agenda dan sebagainya.45 Adapun bentuk dokumentasi yang dihasilkan dari
penelitian ini berupa foto atau gambar saat wawancara telah berlangsung yang
dilampirkan pada bab bagian akhir penelitian, dokumentasi struktur organisasi
perangkat Dinas Sosial, Visi Misi Dinas Sosial, dan dokumentasi wawancara
terhadap pemulung.
D. Tekhnik Analisis Data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisi data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian 11
informan yang diwawancarai akhirnya data menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisi
data

yaitu

data

collection,

data

reduction,

data

display,

dan

data

drawing/verification.46 Adapun langkah-langkah analisi data sebagai berikut:

45

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hlm274
46
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2016),
hlm 334

30

Gambar 1.1
Komponen dalam Analisi Data (Interaktive model)

Data
Collection
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Data
Reduction
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Data
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Conclusion
drawing
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1) Data Collection (Pengumpulan Data)
Adalah langkah pertama pada penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis
dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai
tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.47 Peneliti melakukan
pengumpulan data melalui wawancara dengan para pemulung, setiap jawaban para
informan di analisi oleh peneliti, apabila jawaban dari informan belum memuaskan
maka peneliti melanjutkan wawancara kepada informan sampai jawaban tersebut
kredibel. Pada fase ini peneliti mengumpulkan data seperti data jumlah pemulung,
dan perilaku konsumsi pemulung dalam pembelian sepeda motor.

47

Ibid, hlm 335
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2) Data Reduction (reduksi data)
Adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan, maka
akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan
analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya.48 Pada tahapan ini peneliti merangkum jawaban dari informan yaitu
pemulung, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang cocok untuk
rumusan masalah yang peneliti buat.
3) Data display (penyajian data)
Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif.49 Untuk tahap ini peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah
yang peneliti buat berupa narasi hasil analisis hasil penelitian informan pemulung.
4) Conclusion drawing atau verification
Langkah selanjutnya dalam analisis ini menurut Miles dan Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

48
49

Ibid, hlm 336
Ibid, hlm 339
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bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel.50 Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian,
namun masih bersifat sementara, kemudian peneliti melakukan verifikasi melalui
bukti-bukti yang menunjukkan hasil penelitian valid seperti jawaban dari pemulung
tentang perilaku konsumsi masyarakat kelompok pemulung dalam pembelian
sepeda motor, dan ketika dilakukan pengumpulan data kembali apabila jawaban
dari pemulung tersebut sama maka kesimpulan tersebut kredibel.
E. Setting dan Subjek Penelitian
Setting penelitian ini berada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Subjek penelitian ini adalah para pemulung yang berada di
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung barat.
Adapun tekhnik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu,
purposiv sampling. Purposif sampling adalah teknik pengambilan informan sumber
data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini yaitu
orang tersebut paling tahu apa yang kita harapkan serta mampu memberikan
informasi-informasi yang peneliti butuhkan, dan dia sebagai penguasa sehingga
memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.51. Data
yang didapatkan sudah tidak menghasilkan data baru dan informasi yang ditemukan
sudah mendalam. Adapun dinas yang menangani bagian pemulung yaitu Dinas

50

Ibid, hlm 343
Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2007), hlm 109
51
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Sosial kepala bidang bagian Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan sosial,
dan para pemulung.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling.
Dengan cara yaitu memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan
memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data dan informasi
yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan informan
lainnya yang dipertimbangkan dapat memberikan data yang lengkap. Alasan
peneliti menggunakan kedua teknik tersebut agar informasi yang disajikan lebih
lenggkap sehingga mampu memberikan data yang memuaskan bagi pembaca.
F. Operasionalisasi Konsep
Terdiri dari definisi teori yang diteliti, unsur-unsur teori yang diteliti dan
jenis data yang diteliti. Konsep ini dimaksudkan untuk mengurangi kekeliruan atau
kesalah pahaman persepsi antara peneliti dengan narasumber dan peneliti dengan
pembaca, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 1.5
Operasinalisasi Konsep
No
1

Konsep

Definisi konsep

Perilaku
konsumsi

Perilaku
konsumsi
dapat diartikan sebagai
tindakan
menggunakan barang
dan jasa, dimana untuk
memperolehnya harus
disisihkan
dari
penghasilan
yang
diperoleh seseorang.52

Unsur-unsur
yang diteliti
Bagaimana
perilaku
konsumsi
kelompok
masyarakat
pemulung dalam
pembelian
sepeda motor

Indikator
-Pengenalan
kebutuhan
-Pengalaman
-Manfaat

52
Rika Pristian Fitri Astuti, Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Literasi
Ekonomi dan Life Style Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi
IKIP PGRI Bojonegoro, Jurnal Edutama, Vol. 3, No. 2, Juli 2016, Hal 50. Di akses pada 2
November 2020
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No
2

Konsep

Definisi konsep

Unsur-unsur
yang diteliti
FaktorAda beberapa faktor Sosial
faktor
yang mempengaruhi
yang
perilaku
konsumen
mempenga dalam
melakukan
ruhi
pembelian
yaitu:
perilaku
faktor kelas sosial, Pribadi
konsumen faktor
pengaruh
pribadi,
faktor
psikologis.53

pesikologi

3

Perubahan
struktur
ekonomi

Perubahan
struktur
ekonomi merupakan
suatu gejala dalam
ekonomi yang terjadi
dalam perekonomian
sebagai
akibat
pertumbuhan ekonomi
atau
meningkatnya
kesejahteraan dalam
masyarakat sehingga
akan
berpengaruh
pada tingkat serta pola
konsumsi
masyarakat.54

Bagaimana
perubahan
struktural
ekonomi
kelompok
masyarakat
pemulung pasca
pembelian
sepeda motor

Indikator
-Kelompok
Referensi
-Keluarga
-Peran
dan
Status
-Usia
dan
Tahap
-Pekerjaan
-Keadaan
Ekonomi
-Kepribadian
-Konsep Diri
-Motivasi
-Persepsi
-Pengetahuan
-Pendapatan
-Pendidikan
-Kesehatan

G. Jadwal Penelitian
Penjadwalan yang dibuat membuat peneliti lebih teratur dan terkontrol
dalam pelaksaan penelitian ini. Jadwal ini juga menjadi motivasi peneliti untuk
menyelesaikan skripsi dan perkuliahan.

53

Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran, jilid 2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hal 144
M. Andi Alfarabi, M. Surya Hidayat, Slamet Rahmadi, Perubahan Struktur Ekonomi
dan Dampak Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi, Jurnal Prespektif Pembiayaan dan
Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 3, Januari-Maret 2014: ISSN 2338-4603, hal 173. Di akses 3
November 2020
54
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Tabel 1.6
Alur Waktu Penelitian
No

Tahap
Penelitian

2018

2019

2020

2021

Triwulan
4

1

2

3

4

1

2 3 4

1

√ √

√

2

√

1

Pengajuan Judul

2

Pengajuan
Pembimbing

3

Bimbingan
Proposal

4

Seminar
Proposal

√

5

Revisi Proposal

√

6

Pengumpulan
Data Penelitian

√

7

Mendeskripsikan
Data

√

8

Penyusunan
BAB III, IV, V

√

9

Bimbingan
Skripsi

10

Sidang
Munaqasah

√

11

Revisi Skripsi

√

12

Yudisium

√

13

Wisuda

√

√
√

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dan dinas yang menangani pemulung adalah Dinas Sosial Tanjung
Jabung Barat. Dinas sosial adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah, Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris
Daerah.
B. Visi dan Misi Dinas Sosial
a.

visi
Terwujudnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

yang berkualitas.
b. Misi
1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalis aparatur.
2. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan
sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta
partisipasi masyarakat melalui potensi sumber kesejahteraan sosial
(PSKS).55

55

Dokumentasi peneliti 5 Oktober 2019
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C. Struktur Organisai Dinas Sosial
Berikut adalah struktur organisasi DINAS SOSIAL Kuala Tungkal yang
sedang dijalankan saat ini :56
Tabel 1.7
Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Tanjung Jabung Barat
KEPALA DINAS
Drs. SARIFUDIN, MM

SEKRETARIAT

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

GUSZIRWAN RIZAL, SE

SUBBAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
MASRIL,S.Sos

BIDANG
REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL
Drs. H. ABDUL SOMAD

BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR
MISKIN
DEBBBIE MARTHA SAGITA,S.Kom,ME

SEKSI
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL
Hj. ENDANG RAHAYU S, SE

SEKSI
REHABILITASI SOSIAL ANAK, LANJUT USIA
DAN PENYANDANG DISABILITAS
EMILDA, SE

SEKSI
IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS
DEWI LASMI

SEKSI
REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG
ARIZAL, Spd

SEKSI
PENDAMPINGAN, PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN
STIMULAN FAKIR MISKIN
SILVIKA ANDRI SETIAWAN,SH

SEKSI
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA
ALAM, BENCANA SOSIAL DAN JAMINAN
SOSIAL
SUDIRMAN,SE

UPTD

56

SUBBAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN PROGRAM
SOLEKAH, SE

Dokumentasi peneliti 5 Oktober 2019
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D. Gambaran Umum Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) merupakan salah satu tempat yang
digunakan untuk membuang sampah dari pertamakali sampah dihasilkan,
dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). TPA
adalah tempat pengumpulan sampah yang lokasinya harus terisolir secara baik
sehingga tidak menyebabkan pengaruh negatif pada lingkungan sekitar TPA.
Adapun pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di TPS yang berada di
sekitaran Siswa Ujung, Parit Gerumpung, Parit 1, Jalan Kalimantan, dan Jalan
Patunas. Karena daerah tersebut merupak tempat pembuangan sementara yang
berada di daerah tersebut.
Secara geografis, Kecamatan Tungkal Ilir di Kabupaten Tanjung Jabung
Barat merupakan daerah pesisir berada pada ketinggian tiga meter dari permukaan
laut, sbagai daerah pasang surut kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap ciri
khas bangunan sebagai temapat tinggal masyarakat yaitu menggunakan pondasi
terucuk kayu untuk membangun rumah. Keunikan ini tentunya berdampak pada
budaya masyarakat dalam membuang sampah, dimana masyarakat sengaja
membuang sampah kebawah rumah mereka bahkan dengan memberi lubang
dilantai rumah untuk memudahkan dalam membuang sampah. Mungkin mereka
mengangap bahwa sampah yang dibuang dikolong rumah akan ikut mengalir
kesungai disaat air pasang. Akan tetapi kondisi ini berdampak buruk disaat air surut
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dimana sampah akan menumpuk dibawah rumah mereka yang sebagian besar
rumah panggung.57
E. Gambaran Umum Karakteristik Pemulung
Karakteristik adalah ciri tertentu dari individu untuk membedakan satu
dengan yang lainnya, baik dalam hal sikap maupun perilaku.58 Karakteristik
pemulung berarti merupakan suatu ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh pemulung.
Karakteristik pemulung yang akan dideskrepsikan dalam penelitian ini meliputi
karakteristik umur, jenis kelamin, jumlah keseluruhan anggota keluarga, status
tempat tinggal, pendidikan, pendapatan dan jam kerja efektif.
a)

Umur
Umur adalah tingkat kematang seseorang yang terjadi sebagai hasil dari

perkembangan mental dan emosional serta pertumbuhan fisik dalam kurun waktu.59
Umur pada pemulung yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir berkisaran 30 sampai
50 tahun.
b) Jenis Kelamin
Jenis kelamin samadengan seks, mengacu pada perbedaan biologis antara
perempuan dan laki-laki perbedaan secara biologis dibawa sejak lahir dan tidak

57

Fitriza Yuliana dan Septu Haswindy, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jurnal Ilmu
Lingkungan, Vol 15, Issue 2 (2017), Issn 1829-8907, hal 97
58
Mathis, Robert L. Dan Jackson, John H, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi
Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) dalam Amir Abdul Wahid Syafar dan Saharuddin
Kaseng, Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
di Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Katalogis, Vol. 4, No. 7, Juli
2016, hal 44. Di akses pada 2 November 2020
59
Sujrwo H, Buku Pintar Kependudukan. (Gramedia Widiasarana Indonesia: 2004), hal
177
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dapat diubah.60 Jenis kelamin yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jenis
kelamin yang dimiliki oleh pemulung yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir.
c)

Jumlah Anggota Keluarga
Jumlah anggota keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi

tanggungan dari rumah tangga tersebut, baik saudara kandung maupun saudara
bukan kandung yang tinggal satu rumah tetapi belum bekerja. Semakin banyak
jumlah anggota keluarga semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhi
sehingga terjadilah penerimaan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan dan keluarga tersebut berada dalam keadaan tidak seimbang (miskin).61
d) Status Tempat Tinggal
Tempat tiggal adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam
hubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban , juga apabila pada
suatu waktu ia benar-benar tidak dapat hadir di tempat tersebut.62
e)

Pendidikan
Pendidikan adalah upaya menuntut anak sejak lahir untuk mencapai

kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungan.63
Umumnya tingkat pendidikan seseorag sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya
pendapatan yang akan diperoleh. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang

60

Joanne P.M. Tangkudung, Proses Adaptasi Menurut Jenis Kelamin, (Acta Diurna, Vol.
3, No. 4, 2014) hal 3. Di akses
61
Jaine Silvane Rungkat, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko, Pengaruh Pendidikan,
Jumlah Anggota Keluarga dan Pengalaman Kerja Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di
Kabupaten Minahasa, Jurnal Pembanguna Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 20, No. 06, 2020,
hal 59. Di akses pada 02 November 2020
62
R. Soetejo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga,
(Surabaya: Airlangga Universitiy Press, 1991), hal 12
63
Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Tekhnologi, Jurnal Kependidikan,
Vol. 1, No. 1, 2013, hal 26. Di akses pada 02 November 2020
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maka semakin tinggi pula peluang kerja serta semakin tinggi juga pendapatan dan
status sosial.
f)

Pendapatan
Pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para

anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktorfaktor produksi yang telah disumbangkan.64 Pemulung adalah suatu pekerjaan
dengan cara memulung atau memungut barang-barang bekas atau barang-barang
yang sudah tidak terpakai, kemudian akan mendapatkan hasil untuk dijual, dan hasil
dari penjualan tersebut merupakan pendapatan dari mereka.
g) Jam Kerja
Jam kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang
digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu
tertentu.65
h) Agama
Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang
mengatur kepercayaan dan peribadatan Kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata
kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang
menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.66 Agama yang dimaksud
disini adalah agama yang dianut oleh para pemulung yang berada di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Islam.

64

Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina Grafika,
2004), hal 79
65
Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hal 235
66
https://kbbi.web.id/agama

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHSAN
A. Hasil Temuan Penelitian
1. Perilaku Konsumsi Kelompok Masyarakat Pemulung dalam Pembelian
Sepeda Motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
a. Motif Masyarakat Pemulung dalam Pembelian Sepeda Motor di
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Islam menolak perilaku manusia yang selalu memenuhi segala
keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan
terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus.
Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri manusia
(inner power) yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali berbeda dari
satu orang dengan orang lain (bersifat subyektif). Keinginan seringkali
tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas
dalam kuantitas maupun kualitasnya.67
Tingkat kebutuhan konsumsi pembelian sepeda motor pada
masyarakat Pemulung dalam Pembelian Sepeda Motor di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangatlah beragam, mulai
dari untuk memenuhi kebutuhan berkendara sehari-hari, menuruti
keinginan anak dan istri, dorongan dari teman-teman sebaya, sampai
memenuhi gengsi dan koleksi. Alasan yang tidak kalah pentingnya yaitu
dengan adanya sistem kredit dari dealer yang menawarkan uang muka

67

Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 124.
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rendah serta persyaratan yang mempermudah masyarakat Pemulung dalam
Pembelian Sepeda Motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam membeli sepeda motor, selain itu ada juga alternatif
lain yang menawarkan pembelian sepeda motor bekas atau seken kepada
masyarakat Pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, dua hal ini menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat
untuk membeli sepeda motor.
Seperti penuturan salah satu warga bernama Sunaryo yang
berprofesi sebagai buruh bangunan dan pemulung menuturkan:
“Saya sebagai buruh bangunan dan pemulung disaat waktu luang
saya gunakan untuk mencari barang-barang bekas, dari hasil
penjualan barang bekas tersebut saya gunakan untuk kebutuhan
hidup. Untuk setiap bulannya penghasilan saya, dikalkulasi
berkisar Rp.1.250.000,00. Uang tersebut saya gunakan untuk
membayar uang cicilan motor sebesar Rp.350.000,00. Saya
memiliki 2 unit motor dan yang 1 belum lunas (kredit). Kemudian
sisa uang cicilan motor saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Tujuan saya memiliki motor yaitu untuk kebutuhan berkendara
sehari-hari, seperti untuk mengantar anak–anak kesekolah, untuk
belanja kepasar istri, dan untuk bekerja mencari barang bekas”.68
Berbeda dengan keluarga Bapak Deni yang berprofesi sebagai
nelayan dan pemulung yang penghasilan berkisar Rp.1.100.000,00.
perbulannya yang diperoleh dari keuntungan bersih menjual barang bekas.
Beliau mengaku motif dan tujuannya membeli motor karena menuruti
keinginan anaknya yang baru mau masuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
Seperti penuturan beliau berikut ini:

68

Wawancara Sunaryo tgl 23 Oktober 2019
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“Saya sebagai nelayan dan pemulung memiliki penghasilan
berkisar Rp.1.100.000,00. per bulannya yang saya peroleh dari
keuntungan bersih menjual barang bekas. Saya mempunyai motor
sebayak 2 unit. Dari penghasilan tersebut saya sisihkan untuk
membayar cicilan motor sebesar Rp.300.000,00. perbulan. Tujuan
saya memiliki motor lebih dari satu karena menuruti keinginan anak
saya yang baru masuk Sekolah Menengah Atas (SMA)”.69
Juga yang dipaparkan oleh Pak Abi yang juga berprofesi sebagai
nelayan dan pemulung mengatakan:
“Saya sebagai nelayan dan pemulung memiliki penghasilan
berkisar Rp.1.200.000,00. per bulannya yang saya peroleh dari
keuntungan bersih menjual barang bekas. Saya memiliki motor
sebanyak 1 unit, saya membeli motor tersebut dalam kondisi seken,
saya membeli sepeda motor tersebut di sebabkan karena dengan
sepeda motor dapat memudahkan aktifitas sehari-hari saya,
sehingga sehingga mempermudah saya untuk menjangkau jarak
dari tempat TPA 1 ke yang lainnya, dengan begitu saya dapat
mengumpulkan barang-barang bekas lebih banyak, sehingga hasil
penjualnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari”.70
Sedangkan menurut warga yang bernama bapak Fahrul yang
berprofesi sebagai tenaga kebersihan, tetapi untuk mengisi waktu luang pak
Fahrul juga berprofesi sebagai pemulung menuturkan:
“Saya yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan dan jika waktu
luang saya juga bekerja sebagai pemulung, tiap bulannya saya
menerima gaji sebagai tenaga kebersihan Rp. 800.000,00. per
bulan. Sedangkan hasil penjualan dari barang bekas Rp.
350.000,00. Perbulannya. Saya memiliki 2 unit motor, semuanya
sudah lunas tidak ada yang kredit. Tujuan membeli motor karena
saya dan istri saya harus memegang 1 motor untuk keperluan
pribadi, dan tidak mau saling bergantian karena ribet harus
menunggu diantar jemput. Dikeluarga kami tidak selalu mengikuti
trend motor terbaru yang terpenting kebutuhan berkendara setiap
harinya terpenuhi, anak-anak saya bisa data kesekolah dengan tepat
waktu”.71
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Wawancara Deni tgl 23 Oktober 2019
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71
Wawancara Fahrul 24 Oktober 2019
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Sama halnya yang di ungkapkan oleh bapak Anton yang berprofesi
sebagai tukang bagunan part time, tetapi di waktu luang ia bekerja sebagai
pemulung menuturkan:
“Saya yang berprofesi sebagai tukang bangunan, dan di waktu
luang saya mengisi dengan mencari barang-barang bekas, di setiap
bulannya gaji yang saya terima dari hasil bekerja sebagai tukang
bangunan rp. 1.600.000,00. Sedangkan dari hasil penjualan
barang-barang bekas Rp. 250.000,00 per bulannya. Saya
mempunyai 2 sepeda motor, sepeda motor yang saya beli dalam
kondisi seken. Saya membeli sepeda motor karena kebutuhan di
dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta untuk memudahkan
saya di dalam bekerja dari satu tempat ketemapat yang lain,
sehingga dapat mempersingkat waktu saya yang bekerja sebagai
tukang bangunan part time, dengan begitu saya dapat
memanfaatkan waktu luang saya untuk mencari barang-barang
bekas, dengan begitu penghasilan bulanan saya dapat
bertambah”.72
Berbeda dengan yang dipaparkan bapak Ari yang berprofesi sebagai
nelayan, tetapi di waktu luang ia juga bekerja sebagai pemulung
mengatakan:
“Saya berprofesi sebagai nelayan, tetapi di waktu luang ia juga
bekerja
sebagai
pemulung,
berpenghasilan
berkisar
Rp.1.300.000,00. Per bulan, saya memiliki 1 unit sepeda motor,
saya membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dengan
angsuran Rp 350.000. Tujuan kami memiliki motor tidak hanya
untuk menuruti trend semata, akan tetapi benar-benar untuk
kebutuhan sehari-hari, sebab sepeda motor yang saya miliki di
gunakan untuk mengantar anak kesekolah dan kebutuhan istri untuk
pedagang sayur keliling”.73
Sejalan dengan yang dipaparkan oleh bapak Fajar yang berprofesi
sebagai tenaga kebersihan dan jika waktu luang saya juga bekerja sebagai
pemulung mengatakan:
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Wawancara anton tgl 24 oktober 2019
Wawancar Ari 25 Oktober 2019
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“Saya yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan dan jika waktu
luang saya juga bekerja sebagai pemulung, tiap bulannya saya
menerima gaji sebagai tenaga kebersihan Rp. 800.000,00. per
bulan. Sedangkan hasil penjualan dari barang bekas Rp.
400.000,00. Perbulannya. Saya memiliki 1 unit motor, sepeda motor
yang saya beli dalam kondisi seken. Tujuan membeli motor karena
untuk mempermudah saya menjangkau jarak pekerjaan yang saya
kerjakan dari tempat ketempat yang lainnya, dan juga untuk
mengantar anak-anak saya kesekolah”.74
Berbeda dengan yang dipaparkan oleh bapak Andi yang berprofesi
sebagai tenaga kebersihan dan jika waktu luang saya juga bekerja sebagai
pemulung mengatakan:
“Saya yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan dan jika waktu
luang saya juga bekerja sebagai pemulung, tiap bulannya saya
menerima gaji sebagai tenaga kebersihan Rp.800.000,00. per bulan.
Sedangkan hasil penjualan dari barang bekas Rp. 350.000,00.
Perbulannya. Saya mempunyai 2 sepeda motor, yang saya beli 1
dalam kondisi seken, 1 kondisi baru, tetapi masih dalam masa
kredit. Tujuan saya membeli seda motor karena sepeda motor
dapat membantu saya dalam melakukan aktifitas, sepeti mengantar
anak kesekolah dan kebutuhan istri untuk berkendara sehari-hari
karena istri saya bekerja sebagai guru honorer, dan saya harus
memiliki 2 motor agar tidak bergantian dengan istri, sehingga istri
saya tidak terlambat untuk mengajar kesekolah, dan anak-anakpun
dapat datang kesekolah dengan tepat waktu”.75
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Tohir yang berprofesi
sebagai tenaga kebersihan dan jika waktu luang saya juga bekerja sebagai
pemulung mengatakan:
“Saya yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan dan jika waktu
luang saya juga bekerja sebagai pemulung, tiap bulannya saya
menerima gaji sebagai tenaga kebersihan Rp.800.000,00. per bulan.
Sedangkan hasil penjualan dari barang bekas Rp. 450.000,00.
Perbulannya. Saya mempunyai 2 sepeda motor, yang saya beli 1
dalam kondisi seken yang di beli secara cesh dan 1 lagi kredit.
Tujuan saya membeli sepeda motor karena untuk kebutuhan sehari74
75
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hari seperti bekerja, kebutuhan anak untuk bersekolah dan
kebutuhan istri untuk berbelanja kepasar”.76
Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh bapak Ferdi yang berprofesi
sebagai tukang bagunan dan jika waktu luang saya juga bekerja sebagai
pemulung mengatakan:
“Saya yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan jika waktu
luang saya juga bekerja sebagai pemulung, tiap bulannya saya
menerima gaji sebagai tukang bangunan Rp.1.700.000,00. per
bulan. Sedangkan hasil penjualan dari barang bekas Rp.
200.000,00. Perbulannya. Saya mempunyai 2 sepeda motor, yang
saya beli dalam kondisi seken dangan cara cesh. Tujuan saya
membeli sepeda motor tersebut karena untuk membantu saya di
dalam melakukan aktivitas sehari seperti bekerja, kebutuhan anak
untuk bersekolah dan kebutuhan istri untuk berbelanja sayur
kepasar dan untuk menjajakan sayuran tersebut karena istri saya
penjual sayur keliling”.77
Keluarga Bapak Agung yang berprofesi sebagai nelayan dan jika
waktu luang saya juga bekerja sebagai pemulung yang penghasilan berkisar
Rp.1.100.000,00 per bulan, beliau mengaku tujuannya membeli motor
karena menuruti keinginan anak dan juga istrinya untuk memiliki motor,
karena mereka melihat tetangga sudah memiliki motor. Walaupun
membelinya dengan proses kredit, beliaupun tetap menuruti keinginan anak
dan istrinya, Seperti yang di paparkannya berikut :
“Saya yang berprofesi sebagai nelayan, penghasilan saya seharihari belum menentu dari hasil tangkapan yang saya dapatkan
perharinya kadang saya mendapat hasil penjualan dari hasil
tangkapan berkisaran Rp.35.000,00–Rp.50.000,00. Itupun saya
berkerja dari pagi hingga sore, selebihnya saya bekerja serabutan
seperti mengambil barang-barang bekas. Saya kalkulasi
penghasilan saya berkisar Rp.1.100.000,00. Per bulannya. Saya
memiliki 2 unit motor, 1 unit motor masih dalam proses kredit
karena belum lama ditukar dengan yang baru. Tujuan memiliki
76
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motor baru dikarenakan anak saya menginginkan motor metic
model terbaru, sedangkan istri saya meminta motor juga dengan
model yang lain lagi dari keinginan anak saya. Dari penghasilan
saya tersebut sebesar Rp.300.000,00. untuk membayar cicilan
motor kami yang belum lunas, dan selebihnya untuk kebutuhan
sehari-hari”..78
Tabel. 1.7
Dari pemaparan di atas lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No

Nama

Agama

Profesi

1

Sunaryo

Islam

Tukang
bangunan
dan
pemulung

2

Deni

Islam

Nelayan
dan
pemulung

3

Abi

Islam

Nelayan
dan
pemulung

4

Fahrul

Islam

Tukang
Rp. 1.150.
kebersihan
dan
pemulung

5

Anton

Islam

Tukang
Bangunan

78

Penghasilan
Unit
(Jutaan
Rupiah)
Rp. 1.250.
2 (1 kondisi
baru tapi
masih
kredit belum
lunas, 1
kondisi
seken
dengan cara
cash)
Rp. 1.100.
2 (1 kondisi
baru tapi
masih
kredit belum
lunas, 1
kondisi
seken
dengan cara
cash)
Rp. 1.200.
1 (seken
dengan cara
cash)

Rp. 1.850.
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2 (1 kondisi
baru dengan
cara kredit
sudah lunas,
1 kondisi
seken di beli
secara cash)
2 dalam
kondisi

Tujuan
Pembelian
Motor
Untuk
kebutuhan
sehari-hari
(faktor
sosial) dan
keingianan
anak
(Faktor
pribadi)
Untuk
kebutuhan
sehari-hari
(faktor
sosial) dan
keingianan
anak (faktor
pribadi)
Kenginan
anak (faktor
pribadi)
Untuk
bekerja
(faktor
psikologi)

Untuk
kebutuhan
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No

Nama

Agama

Profesi

Penghasilan
(Jutaan
Rupiah)

dan
pemulung

6

Ari

Islam

Nelayan
dan
pemulung

Rp. 1.650.

7

Fajar

Islam

Tukang
Rp. 1.200.
kebersihan
dan
pemulung

8

Andi

Islam

Tukang
Rp. 1.150.
kebersihan
dan
pemulung

9

Tohir

Islam

Pegawai
Rp. 1.250.
kebersihan
dan
pemulung

Unit

Tujuan
Pembelian
Motor
seken dan
sehari-hari
dibeli secara (faktor
cash
sosial) dan
untuk
bekerja
(faktor
psikologi)
1 (dalam
Untuk
kondisi
kebutuhan
baru, masih sehari-hari
kredit dan
(faktor
belum
sosial) dan
lunas)
untuk bekrja
(faktor
psikologi)
1 (dalam
Untuk
kondisi
kebutuhan
seken, dan
sehari-hari
dibeli
(faktor
dengan cara sosial) dan
cash)
untuk istri
berjualan
sayur
keliling
(faktor
psikologi)
2 (1 kondisi Untuk
baru tapi
bekerja
masih
(faktor
kredit belum psikologi)
lunas, 1
dan
kondisi
mengantar
seken
anak
dengan cara kesekolah
cash)
(faktor
sosial)
2 (1 kondisi Untuk
baru tapi
kebutuhan
masih
sehari-hari
kredit belum dan
lunas, 1
mengantar
kondisi
anak
ke
seken
sekolah
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No

Nama

Agama

Profesi

Penghasilan
(Jutaan
Rupiah)

10

Ferdi

Islam

Tukang
Bangunan
dan
pemulung

Rp. 1.900.

11

Agung

Islam

Nelayan
dan
pemulung

Rp. 1.100.

Unit

Tujuan
Pembelian
Motor
dengan cara (faktor
cash)
sosial)
2 (dalam
Untuk
kondisi
kebutuhan
seken
sehari-hari
dengan cara (faktor
cash)
sosial) dan
untuk istri
berjualan
sayur
keliling
(faktor
psikologi)
2 (1 kondisi Memenuhi
baru tapi
keinginan
masih
anak
dan
kredit belum istri (faktor
lunas, 1
pribadi)
kondisi
seken
dengan cara
cash)

Dari uraian di atas menurut penulis dapat dipahami bahwa motif
masyarakat pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam konsumsi pembelian motor sangatlah beragam.
Sebagian besar, dari informan dalam konsumsi pembelian sepeda motor
yaitu untuk memenuhi kebutuhan tersier, karena mereka dalam konsumsi
pembelian sepeda motor yaitu untuk memenuhi keinginan anak, dan gengsi.
Namun masih ada sebagian, dari informan yang membeli sepeda motor
untuk memenuhi kebutuhan primer, karena mereka dalam konsumsi
pembelian sepeda motor benar-benar untuk kebutuhan berkendara seharihari.
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b. Etika dan Prinsip-prinsip Konsumsi masyarakat pemulung di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Konsumsi Pembelian
Sepeda Motor
Etika konsumsi masyarakat kelompok pemulung dalam konsumsi
pembelian sepeda motor sangat beragam, termasuklah golongan masyarakat
yang berpenghasilan rendah memiliki keinginan yang kuat dalam konsumsi
pembelian sepeda motor. Pola konsumsi masyarakat pemulung di
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memenuhi
kebutuhan pembelian sepeda motor pada dasarnya telah sesuai dengan
penghasilan mereka. Rata-rata masyarakat berpenghasilan menengah
kebawah dari kalangan pemulung, nelayan dan tukang bangunan memiliki
2 unit sepeda motor. Dari pemaparan yang disampaikan beberapa warga
masyarakat pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dengan tingkat kelas ekonomi menengah kebawah, dalam
konsumsi pembelian sepeda motor motif dan tujuan mereka beragam.
Seperti untuk memenuhi gengsi, dan ada juga hanya untuk memenuhi
kebutuhan berkendara sehari-sehari anak dan istrinya. Akan tetapi anak dan
istrinya tidak menuntut apapun.
Sedangkan dari pemaparan yang disampaikan beberapa informan
dengan tingkat kelas ekonomi bawah, dalam konsumsi pembelian sepeda
motor motif mereka ada yang benar-benar untuk keperluan sehari-hari
seperti yang dituturkan oleh ibu Sulis istri dari Pak Tohir sebagai penjual
sayur keliling, walaupun berpenghasilan rendah diantara warga masyarakat
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yang peneliti wawancarai, akan tetapi dalam keluarga ibu Sulis tetap
menjadi keluarga yang sederhana, Akan sepeda motor yang mereka beli
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya berkendara seharihari untuk berjualan.79
Namun, ada juga beberapa informan yang berlebihan dalam hal
konsumsi pembelian sepeda motor, rata-rata masyarakat tersebut
berpenghasilan menengah kebawah, dan rata-rata memiliki dua unit sepeda
motor dan tergolong masih baru.
Sama halnya dengan informan yang berprofesi sebagai pekerja
serabutan yang penghasilannya tidak menentu, tujuan ia membeli sepeda
motor atas dasar dorongan atas keinginan dari istri dan anaknya yang
memiliki motor terbaru, maka ia pun mengikuti keinginan dari anak dan
istrinya. Dan yang membuatnya lebih tertarik mengambil sepeda motor
karena adanya tawaran atau promosi dari dealer tentang kredit dengan batas
waktu yang lama, yang membuat ia berpikir dan memberanikan diri untuk
bisa mencicil uang angsuran motor tersebut walaupun penghasilnnya tidak
menentu.80
Menurut peneliti dapat dipahami dalam hal konsumsi pembelian
sepeda motor masyarakat pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten
Tanjung Jabung Barat belum menerapkan etika dan prinsip konsumsi
menurut hukum Islam, belum melakukan konsumsi yang seimbang dan juga
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belum menerapkan prinsip konsumsi tentang kesederhanaan. Karena
sebagian informan masih mempunyai sifat yang berlebihan dalam konsumsi
pembelian sepeda motor seperti sifat gengsi dan ingin mengkoleksi
kendaraan sepeda motor.
2. Faktor yang mempengaruhi kelompok masyarkat pemulung untuk
memiliki sepada motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Gambaran umum faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi
masyarakat pemulung Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten TanjungJabung
Barat dalam pembelian sepeda motor, peneliti peroleh dari wawancara dengan
anggota masyarakat tersebut.
Peneliti mencoba untuk memperoleh gambaran tentang faktor yang
mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat pemulung Kecamatan Tungkal
Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pembelian sepeda motor, dengan
mewawancarai beberapa informan, yaitu diantaranya Sunaryo seorang nelayan
dan bekerja sebagai pemulung untuk mengisi waktu luang pada sore dan malam
harinya yang mengatakan:
“Bahwa yang mendorog saya melakukan pembelian sepeda motor
adalah karena fakor keingin sendiri, karena untuk memenuhi
kebutuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, disamping itu saya
membeli sepeda motor karena tuntutan dari anak dan istri”.81
Begitu juga pengakuan bapak Anton yang berprofesi sebagai tukang
bangunan dan sebagai pemulung yang mengatakan :
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“Saya membeli sepeda motor karena atas kemauan saya sendiri, sebab
ingin menyenangkan anak dan istri, dan saya membeli sepeda motor
karena kebutuhan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari”.82
Hal yang sama juga dipaparkan oleh bapak Deni berprofesi sebagai
tukang bangunan dan sekaligus bekerja sebagai pemulung yang mengatakan
“Saya membeli sepeda motor karena keingin saya sendiri, dimana saya
membeli sepeda motor untuk kebutuhan menjalankan aktifitas seharihari saya sebagai buruh kebun, dan tuntutan dari anak serta istri”.83
Berdasarkan pengakuan dari bapak Fahrul yang berprofesi sebagai
tenaga kebersihan dan sekaligus bekerja sebagai pemulung mengungkapkan:
“Saya membeli sepeda motor karena keingina dari saya sendiri dan
sepeda motor tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari”.84
Hal yang serupa diungkapkan oleh bapak Ari yang berprofesi sebagai
nelayan mengatakan:
“Saya membeli sepeda motor karena keinginan sendiri serta dorongan
dari anak dan istri, karena pada zaman sekarang kebutuhan manusia
bukan saja terdiri dari kebutuhan sandang, papan, dan pangan, tetapi
kebutuhan manusia bertambah seiring berkembangnya tekhnologi.
Karena dengan sepeda motor saya dimudahkan dalam aktivitas seharihari”.85
Hasil penuturan bapak Abi yang berprofesi sebagai nelayan dan ketika
waktu luang akan bekerja sebagai pemulung, mengatakan:
“saya membeli sepeda motor disebabkan karena kebutuhan untuk
melakukan aktivitas sehari-hari terutama didalam melakukan
pekererjaan karena pekerjaan saya pada saat ini adalah nelayan oleh
karena itu sepeda motor sangat penting untuk membantu saya
membawa hasil tangkapan ikan yang dapatkan dari laut, di samping
kebutuhan saya membeli sepeda motor karena dorongan dari anak dan
istri”.86
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Berdasarkan informan bapak Fajar yang berprofesi sebagai tenaga
kebersihan dan pemulung mengatakan:
“Saya membeli sepeda motor karena kebutuhan untuk melakukan
aktifitas sehari-hari didalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas
lainnya, karena pada zaman sekarang kebutuhan manusia bukan hanya
terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan tetapi kebutuhan
manusia bertambah seiring berkembangnya zaman dan tekhnologi”.87
Menurut informan bapak Andi yang berprofesi sebagai tenaga
kebersihan dan pemulung mengatakan :
“Saya membeli sepeda motor, karena atas dasar keingin saya sendiri,
sebab untuk melakukan beberapa kegiatan ataupun aktivitas saya
sehari-hari, sepeda motor sangat di buhkan, jadi bagi saya sepeda
motor sangat saya perlukan untuk menunjang kegiatan sehari-hari”.88
Berbeda dengan pengakuan dari Bapak Tohir yang berprofesi sebagai
tenaga kebersihan dan jika waktu luang saya juga bekerja sebagai pemulung
beliau mengaku faktor dari pembelian sepeda motor karena atas permintaan
anak dan juga istrinya untuk memiliki motor, karena mereka melihat tetangga
sudah memiliki motor, Seperti yang di paparkannya berikut :
“Saya membeli sepeda motor karena atas keinginan dari istri saya,
sebab istri saya melihat istri para tetangga saya sudah memiliki motor
sendiri-sendiri, jadi istri saya juga menginginkan hal yang sama, sebab
sepeda motor tersebut dapat digunakan oleh istri saya untuk
mengantarkan anak kesekolah ataupun kepasar”.89
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Ferdi yang sehari-harinya
bekerja sebagai tukang bagunan dan sekaligus bekerja sebagai pemulung
mengatakan:
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“saya membeli sepeda motor karena atas keingin dari saya sendiri,
sebab sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang dapat
mempermudahkan saya untuk bekerja serta untuk kebutuhan seharihari lainnya, dengan adanya sepeda motor maka saya terbantu didalam
menjalankan aktivitas baik saya sendiri maupun anak dan istri”.
mengantarkan anak kesekolah ataupun kepasar”.90
Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh bapak Agung yang berprofesi
nelayan dan pemulung mengatakan:
“Saya membeli sepeda motor karena atas keingin dari istri saya, sebab
istri saya melihat kalau istri-sitri dari tetangganya sudah meiliki
sepeda motor semua, sehingga saya mengikuti kemauan dari istri saya,
lagipua dengan adanya sepeda motor beberapa pekerjaan sehari-hari
dapat di jalankan dengan lebih cepat, dengan bantuan kedaraan
tersebut”.91
Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti kumpulkan terkait
dengan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat pemulung
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pembelian
sepeda motor. Bahwasannya dari sebelas masyarakat pemulung yang telah
peneliti jadikan sampel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumsi masyarakat pemulung dalam pembelian sepeda motor tersebut, hasil
temuan peneliti diketahui bahwa, terdapat faktor utama yang memicu dalam
meningkatnya perilaku konsumsi yaitu 1) Faktor kemauan pribadi, dimana para
pemulung tersebut membeli sepeda motor dengan alasan karena kebutuhan
untuk beraktivitas sehari-hari, apalagi pada zaman sekrang ini bahwa
kebutuhan manusia bukan hanya sekedar sandang, pangan, dan papan, tetapi
transportasi juga menjadi kebutuhan manusia dalam menjalankan aktivitas
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sehari-hari dengan adanya transportasi (sepeda motor) maka para pemulung
tersebut sangat terbantu baik didalam melakukan pekerjaan sebagai pemulung
maupun pekerjaan lainnya. 2) Faktor sosial, dimana para pemulung tersebut
membeli sepeda motor dengan alasan karena atas kehendak istri dak anak-anak
mereka, disebabkan ingin mengikut-ikutan para tetangga lainnya. 3) Faktor
pikologis, sebab para masyarakat pemulung tersebut beranggapan bahwa
dengan adanya sepeda motor tersebut maka dapat mempermudah, dan
menjalankan berbagai aktivitas atau pun pekerjaan mereka sehari-harinya.
3.

Perubahan yang dominan terjadi pada kelompok masyarakat pemulung
pasca pembelian sepeda motor
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan tentang
Perubahan yang dominan terjadi pada kelompok masyarakat pemulung pasca
pembelian sepeda motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, seperti yang diungkapkkan oleh bapak Sunaryo yakni:
“Sebelum punya motor, peghasilan saya hanya di peroleh dari hasil
penangkapan ikan di laut saja, sehingga hasil penjualan ikan tersebut
hanya cukup untuk membeli keperluan sehari-hari seperti beras dan
barang dapur lainnya. Selain itu, saya juga kesulitan untuk melakukan
pekerjaan saya sebagai nelayan, sebab jarak anatara rumah tempat
tinggal saya dengan tempat menuju perahu sedikit jauh, jika di tempuh
dalam perjalanan kaki akan menghabiskan waktu 1 jam. Tetapi setelah
adanya sepeda motor, maka penghasilan saya ikut bertambah, sebab
dengan adanya sepeda motor saya dapat mengambil kerja sambilan,
seperti dengan mencari barang-barang bekas, selepas saya pulang
menelayan, sehingga penghasilan saya tidak hanya di peroleh dari
hasil menelayan saja, tetapi juga di peroleh dari menjual barangbarang bekas. Uang yang saya peroleh dari hasil menjual barangbarang bekas tersebut 350.000,00 perbulanya, dengn uang tersebut
dapat membantu saya untuk menutup keperluan kebutuhan rumah serta
biaya uang sekolah anak”.92
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Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Fahrul mengatakan:
“Penghasilan saya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan saya
cukup kesulitan untuk melakukan pekerjaan saya sebagai pegawai
kebersihan dikarenakan tempat yang harus saya bersihkan cukup luas
sehingga sulit untuk dijangkau. Setelah memiliki sepeda motor sangat
memudahkan saya di dalam melakukan pekerjaan sebagai pegawai
kebersihan, dari situ saya bisa mengumpulkan barang-barang bekas
yang ada nilai jualnya, Uang yang saya peroleh dari hasil menjual
barang-barang bekas tersebut 350.000,00 perbulanya, dengan uang
tersebut dapat membantu saya untuk menambah keperluan dan
kebutuhan rumah serta biaya uang sekolah anak.”.93
Berdasarkan ungkapan bapak Deni mengatakan:
“Dari segi pendapatan saya bertambah sedangkan dari segi pekerjaan
setelah memiliki sepeda motor sangat membantu pekerjaan apalagi
pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai buruh bangunan, adanya
sepeda motor, maka penghasilan saya ikut bertambah, sebab dengan
adanya sepeda motor saya dapat mengambil kerja sambilan, seperti
dengan mencari barang-barang bekas, selepas saya pulang dari
bekerja sebagai buruh bangunan, sehingga penghasilan saya tidak
hanya di peroleh dari hasil buruh bangunan saja, tetapi juga di peroleh
dari menjual barang-barang bekas. Uang yang saya peroleh dari hasil
menjual barang-barang bekas tersebu 350.000,00 perbulanya, dengan
uang tersebut dapat membantu saya untuk menutup keperluan
kebutuhan rumah serta biaya uang sekolah anak”.94
Sama halnya yang di ungkapkan oleh bapak Fajar yang menyatakan:
“Perubahan yang saya alami pasca pembelian sepeda motor adalah
sangat membantu di dalam hal pekerjaan apalagi pekerjaan saya
adalah pegawai kebersihan sedangkan di dalam kegiatan sehari-hari
sangat membantu untuk mengantarkan anak ke sekolah”.95
Namun ada wawancara dengan bapak Andi tentang perubahan setelah
pembelian sepeda motor.
“Sebelum punya sepeda motor pekerjaan saya memulung ke tempat
TPA yang dekat dengan rumah dan dapat di jangkau, setelah punya
sepeda motor saya memulung ke tempat yang agak jauh dan
penghasilan saya juga bertambah. Disamping saya bekerja menjadi
93
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pegawai kebersihan di situ saya mengumpulkan barang bekas yang
laku di jual”.
Berbeda dengan yang di ungkapkan oleh bapak Abi yang menyatakan:
“Setelah adanya motor, saya merasa sangat terbantukan di dalam hal
pekerjaan apalagi pekerjaan saya adalah pegawai kebersihan
sedangkan di dalam kegiatan sehari-hari sangat membantu untuk
mengantarkan anak ke sekolah, selain itu juga mengatakan bahwa hasil
penjualan barang bekas tersebut saya simpan untuk biaya anaknya
sekolah, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari saya hanya
menggunakan hasil dari nelayan saja”.96
Hal yang sama yang di ungkapkan oleh bapak Tohir yang menyatakan:
“Setelah adanya motor, saya merasa sangat terbantukan di dalam hal
pekerjaan apalagi pekerjaan saya adalah pegawai kebersihan
sedangkan di dalam kegiatan sehari-hari sangat membantu untuk
mengantarkan anak ke sekolah, selain itu juga mengatakan bahwa hasil
penjualan barang bekas tersebut saya simpan untuk biaya anaknya
sekolah, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari saya hanya
menggunakan hasil dari pegawai kebersihan saja”.97
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Ferdi mengatakan:
“Penghasilan saya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan saya
cukup kesulitan untuk melakukan pekerjaan saya sebagai buruh
bangunan dikarenakan tempat yang harus saya bersihkan cukup luas
sehingga sulit untuk dijangkau. Setelah memiliki sepeda motor sangat
memudahkan saya di dalam melakukan pekerjaan sebagai buruh
kebersihan, dari situ saya bisa mengumpulkan barang-barang bekas
yang ada nilai jualnya, Uang yang saya peroleh dari hasil menjual
barang-barang bekas tersebut 200.000,00 perbulanya, dengan uang
tersebut dapat menabung untuk keperluan dan kebutuhan biaya uang
sekolah anak.”.98
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Ari mengatakan:
“Sebelum ada motor, istri saya kesulitan untuk berjualan sayurasayruran keliling, dulu istri saya menjual sayuran keleing hanya
96
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mengandalkan sepe kecil, sehingga jumlah sayuran yang di jual pun
sedikit, sebab sepada yang diganakan hanya dapat membawa sayuran
dalam ukuran kecil, tetapi setelah adanya sepeda motor sangat
membantukan istri saya untuk berjualan keliling, sebab istri saya dapat
menjangkau lokasi yang jauh, dengan begitu jumlah sayuran yang di
jual pun banyak yeng terjual, sehingga penghasil kami sekeluarga ikut
meningkat. Sedengkan saya setelah adanya sepeda motor sangat
memudahkan saya di dalam melakukan pekerjaan sebagai nelayan,
dari situ saya bisa mengumpulkan barang-barang bekas yang ada nilai
jualnya, Uang yang saya peroleh dari hasil menjual barang-barang
bekas tersebut 350.000,00 perbulanya, dengan uang tersebut dapat
menabung untuk keperluan dan kebutuhan biaya uang sekolah anak”.99
Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa penjelasan lebih lanjut,
terkait dengan perubahan yang terjadi pada kelompok masyarakat pemulung
yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir pasca pembelian sepeda motor dapat
dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti kumpulkan terkait
perubahan yang terjadi pada kelompok masyarakat pemulung yang berada di
Kecamatan Tungkal Ilir pasca pembelian sepeda motor adalah dari segi
pendapatan mereka bertambah, sebelum mempuyai sepeda motor pendapatan
mereka hanya dari pekerjaan pokok mereka masing-masing. Dengan begitu
hasil dari penjualan barang-barang bekas tersebut dapat membantu masyarakt
pemulung tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dengan
begitu kegiatan ekonomi mereka dapat berjalan dengan stabil, dan keluarga
mereka tidak lagi merasa kurang kecukupan dalam memenuhi kebutuhan bahan
pokok sehari. Bahkan dari hasil penjualan barang-barang bekas tersebut
sebagian infoman mengatakan bahwa hasil penjualan barang bekas mereka
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simpan untuk biaya anaknya sekolah, artinya setelah ada sepeda motor
masyarakat pemulung tersebut sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari mereka. Setelah memiliki sepeda motor para pemulung juga
dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karena dengan sepeda
motor para pemulung sangat terbantu untuk menjangkau ketempat
pembuangan sementara

TPS untuk mencari barang-barang bekas serta

dimudahkan untuk membawa hasil dari pungutan mereka untuk dijual kepada
para pengepul.
Tabel. 1. 8
Dari pemaparan di atas lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
No

Nama
informan

1

Sunaryo

2

Fahrul

3

Deni

Sebelum mempunyai
sepeda motor

Sesudah mempunyai
sepeda motor

 Penghasilan hanya
tergantung
pada
hasil nelayan
 Kesulitan
untuk
menjalankan
aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja
 Tidak
ada
penghasilan
tambahan
 Kesulitan
untuk
menjalankan
aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja
 Penghasilan hanya
tergantung
pada
hasil buruh bagunan
 Kesulitan
untuk
menjalankan
aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja

 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
 Dapat menabung uang
sekolah anak
 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
 Dapat menabung uang
sekolah anak
 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
 Dapat menabung uang
sekolah anak
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No

Nama
informan

4

Fajar

5

Andi

6

Abi

7

Tohir

8

Ferdi

Sebelum mempunyai
sepeda motor

Sesudah mempunyai
sepeda motor

 Tidak
ada
penghasilan
tambahan
 Kesulitan
untuk
menjalankan
aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja
 Anak
kesekolah
berjalan kaki
 Penghasilan hanya
tergantung
pada
hasil
petugas
kebersihan
 Kesulitan
untuk
menjalankan
aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja
 Penghasilan hanya
tergantung
pada
hasil nelayan
 Kesulitan
untuk
menjalankan
aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja
 Anak
kesekolah
berjalan kaki
 Penghasilan hanya
tergantung
pada
hasil sebagai tenaga
kebersihan
 Kesulitan
untuk
menjalankan
aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja
 Penghasilan hanya
tergantung
pada
hasil nelayan
 Kesulitan
untuk
menjalankan

 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
 Dapat mengantar anak
sekolah

 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
 Dapat menabung uang
sekolah anak
 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
 Dapat menabung uang
sekolah anak

 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
 Dapat menabung uang
sekolah anak
 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
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No

Nama
informan

9

Ari

Sebelum mempunyai
sepeda motor

Sesudah mempunyai
sepeda motor

aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja
 Belum
dapat
menabung
untuk
biaya sekolah anak
 Penghasilan hanya
tergantung
pada
hasil nelayan
 Kesulitan
untuk
menjalankan
aktivitas sehari-hari
terutama
untuk
bekerja
 Istri sulit untuk
berjualan keliling

 Dapat menabung uang
sekolah anak

 Ada
pengahsilan
tambahan dari hasil
menjual barang bekas
 Waktu
luang
lebih
banyak
 Dapat menabung uang
sekolah anak
 Istri lebih mudah untuk
berjualan keliling

B. Pembahasan
1. Perilaku konsumsi kelompok masyarakat pemulung dalam pembelian
sepeda motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
a. Analisis Motif Masyarakat Pemulung dalam Pembelian Sepeda Motor di
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam
kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas
konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ekonomi tidak
sama dengan istilah-istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang
diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ekonomi konsumsi
adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.100
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Dari hasil wawancara penulis, bahwa tingkat kebutuhan
masyarakat Pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat dalam konsumsi pembelian sepeda motor sangalah beragam,
mulai dari untuk kebutuhan sehari-hari, menuruti keinginan anak dan istri,
dorongan dari teman-teman sebaya, sampai memenuhi gengsi.
Sedangkan dalam Islam menolak perilaku manusia yang selalu
memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki
kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk
sekaligus. Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dari dalam
diri manusia (inner power) yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali
berbeda dari satu orang dengan orang lain (bersifat subyektif). Keinginan
seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak
terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya.101
Seperti halnya dalam kehidupan yang dialami oleh Pak Agung,
dalam konsumsi pembelian sepeda motor tujuannya membeli atau
menggunakan sepeda motor yaitu untuk memenuhi keinginan dari istrinya
yang menjaga gengsi dari tetanganya. Dalam hal ini membuktikan bahwa
sosial menjadi salah faktor pendorong munculnya keinginan.
Al-hajjah al-tahsiniyah merupakan kebutuhan tersier yang bersifat
kemewahan (amelioratories needs) dan menimbulkan tingkat kepuasan.
Namun jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan mengurangi
efektifitas, efesiensi dari eksistensi manusia dalam kehidupannya. Yang
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dikategorikan dalam kebutuhan ini misalnya rumah yang mewah,
kendaraan yang mewah ataupun pakain yang mewah.102
Berbeda lagi dengan yang dialami oleh bapak Anton, beliau hanya
mampu membeli sepeda motor dengan cara kredit, dengan alasan
dikarenakan ia hanya mengandalkan keuntungan bersih dari berdagang,
dan anaknya yang baru lulus Sekolah Tingkat Menengah Pertama dan akan
melanjutkan Sekolah Tingkat Menengah Atas meminta dibelikan motor
baru oleh beliau. Seperti penuturan beliau berikut ini:
“Saya sebagai buruh bangunan dan sekaligus bekerja sebagai
pemulung memiliki penghasilan berkisar Rp.1.900.000,00. Per
bulannya yang saya peroleh dari keuntungan bersih dari buruh
bangunan. Saya mempunyai motor sebayak 2 unit Dari penghasilan
tersebut saya sisihkan untuk membayar cicilan motor sebesar
Rp.400.000,00. Perbulan. Tujuan saya memiliki motor lebih dari
satu karna menuruti keinginan anak saya yang baru masuk Sekolah
Menengah Atas (SMA).”103
Dalam hal ini Bapak Anton berusaha memenuhi kebutuhan alhajjiyah yaitu suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk
membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitankesulitan kehidupan.104
Berbeda dengan keluarga Bapak Tohir, beliau membeli motor secara
kredit dengan motif tujuan dan alasan untuk memenuhi kebutuhan
berkendara sehari-sehari anak dan istrinya. Akan tetapi anak dan istrinya
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tidak menuntut apapun yang diberikan oleh bapak Tohir, seperti dalam hal
kendaraan, yang terpenting dapat digunakan untuk transportasi.
Kebutuhan berkendara sehari-hari juga bisa disebut kebutuhan
primer atau al-hajjah al-daruriyah yakni kebutuhan yang bersifat mendasar
yang pemenuhannya adalah wajib (sesuai dengan kemampuan), dan juga
bersifat segera. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan membahayakan
eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya.105
Dalam kehidupan keluarga Bapak Agung yang berprofesi sebagai
nelayan

dan

sekaligus

pemulung

yang

penghasilan

berkisar

Rp.1.100.000,00 per bulan. Beliau mengaku motif tujuannya membeli
motor karena menuruti keinginan anak dan juga istrinya untuk memiliki
motor keluaran terbaru. Walaupun membelinya dengan proses kredit,
beliaupun tetap menuruti keinginan anak dan istrinya, Seperti yang di
paparkannya berikut :
“penghasilan dari upah nelayan yang saya dapatkan perharinya
diberi upah berkisar Rp.35.000,00–Rp.50.000,00. Itupun tergantung
dari banyaknya ikan yang saya dapatkan, selebihnya saya bekerja
serabutan. Saya kalkulasi penghasilan saya berkisar
Rp.1.100.000,00. Per bulannya. Saya memiliki 2 unit motor, 1 unit
motor masih dalam proses kredit karena belum lama ditukar dengan
yang baru. Tujuan memiliki motor baru dikarenakan anak saya
menginginkan motor metic model terbaru, sedangkan istri saya
meminta motor juga dengan model yang lain lagi dari keinginan
anak saya. Dari penghasilan saya tersebut sebesar Rp.300.000,00.
Untuk membayar cicilan motor kami yang belum lunas, dan
selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari.”106
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Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dalam diri
manusia (inner power) yang bersifat pribadi. Keinginan seringkali tidak
selalu sejalan dengan rasionalitas, karena bersifat tidak terbatas dalam
kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut jiwa atau
hawa nafsu (nafs) yang menjadi penggerak utama seluruh manusia.107
Keinginan (want) juga merupakan bentuk kebutuhan manusia yang
dihasilkan oleh kepribadian seseorang.
Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa motif masyarakat
Pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dalam konsumsi pembelian motor sangatlah beragam. Sebagian besar, dari
informan dalam konsumsi pembelian sepeda motor yaitu untuk memenuhi
kebutuhan tersier, karena mereka dalam konsumsi pembelian sepeda motor
yaitu untuk memenuhi keinginan anak, dan gengsi. Namun masih ada
sebagian, dari informan yang membeli sepeda motor untuk memenuhi
kebutuhan primer, karena mereka dalam konsumsi pembelian sepeda motor
benar-benar untuk kebutuhan berkendara sehari-hari.
b. Analisis Etika dan Prinsip-prinsip Konsumsi masyarakat pemulung di
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Konsumsi
Pembelian Sepeda Motor
Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh
mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat, selain itu tidak boleh
mendiktomikan antara kenikmatan dunia dan akhirat. Bahkan sikaf ekstrim
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pun harus dijauhkan dalam berkonsumsi. Larangan sikaf tarf dan israf
bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersifat kikir. Akan tetapi,
mengajak pada konsep keseimbangan, karena sebaik-baik perkara adalah
tengah-tengahnya.108
Seperti konsumsi yang dilakukan oleh informan yang berprofesi
sebagai nelayan dan sekaligus pemulung, tujuannya memiliki sepeda motor
tidak hanya untuk mengikuti trend semata, akan tetapi benar-benar untuk
kebutuhan transportasi sehari-hari. Dan mereka membeli motor tanpa kredit.
Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam
membeli makanan, pakaian, tempat tinggal beserta kendaraan, atau dalam
segi kehidupan apapun. Diriwayatkan, ketika Nabi lewat dan melihat Sa’ad
bin Abi Waqqash sedang berwudhu, beliau berkata, “Jangan boros.” Sa’ad
bertanya, “Adakah sikaf boros dalam menggunakan air, ya Rasulullah?”
Beliau bersabda, ”Ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir.”109
Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi di atas hidup sederhana itu
sangatlah mulia seperti halnya dalam keluarga ibu Susan walaupun ia
mampu untuk membeli sepeda motor dengan trend terbaru, akan tetapi
dikeluarganya dalam hal mengkonsumsi pembelian sepeda motor yaitu
hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bertransportasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
masyarakaat dengan tingkat ekonomi bawah merupakan masyarakat yang
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berpenghasilan sebesar Rp.1.100.000,00. hingga Rp.1.900.000,00. per
bulan. Dengan penghasilan tersebut masyarakat pemulung di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tingkat ekonomi
bawah mampu membeli motor baru dari dealer meskipun dengan cara
kredit. Ada berbagai alasan kenapa mereka membeli motor secara kredit,
seperti salah satunya informan tujuan ia membeli sepeda motor karena
menuruti keinginan anaknya untuk memiliki motor baru, sedangkan ia
cukup memakai motor bututnya untuk bekerja sebagai nelayan dan
pemulung. Dan proses pengambilan motor tersebut yaitu dengan proses
kredit, dan uang angsuran tersebut sebesar Rp.350.000,00 per bulan yang
harus dibayar di dealer motor.
Dalam

berkonsumsi,

setiap

muslim

dianjurkan

untuk

mengedepankan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, salah satu
diantaranya yakni prinsip/aspek moralitas, mengandung arti bahwa perilaku
konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku
dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu, dan sesudah konsumsi.
Dengan demekian, ia akan merasa kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi
keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam
menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang
berbahagia.110
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Lain halnya dengan informan yang berprofesi sebagai nelayan dan
pemulung, Tujuan memiliki sepeda motor atas dasar dorongan dari istrinya
karena mengikuti tetangganya. Ia membeli secara kredit dengan batas waktu
yang lama yang membuat ia berpikir ia bisa mencicil uang angsuran motor
tersebut walaupun penghasilannya tidak menentu karena berprofesi sebagai
nelayan dan pemulung.
safih adalah orang yang tidak cerdas dimana ia melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan syari’ah dan senantiasa menuruti hawa nafsunya.
Muhammad Al-‘Arabi menambahkan, safih harus ada pembatasan, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif yang disesuikan dengan kondisi
lingkungan safih berada. Maka safih tidak bisa disederhanakan dengan
orang yang tidak cerdas sebab segala perbuatannya dapat menyebabkan
kemudharatan bagi pribadi dan masyarakat. Akan tetapi, pemahaman safih
harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan lingkungan safih. Seorang
safih pada zaman dahulu kemungkinan bukan merupakan orang safih pada
saat ini dikarenakan adanya perubahan standar.111
Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam
berkonsumsi.112 Islam sangat melarang peruntukan yang melampaui batas,
termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan, yaitu membuang-buang dan
menghamburkan-hamburkannya tanpa faedah serta manfaat dan hanya
memperturutkan hawa nafsu semata.
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Islam sangat membenci tarf, karena tarf adalah sikap berlebihlebihan dan bermewah-mewahan dalam menikmati keindahan dan
kenikmatan dunia, dan dapat menyebabkan turunnya azab dan rusaknya
kehidupan umat.113
Menurut peneliti dapat disimpulkan dalam hal konsumsi
pembelian sepeda motor, masyarakat pemulung yang berada di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung barat belum menerapkan etika dan
prinsip konsumsi menurut hukum Islam, belum melakukan konsumsi yang
seimbang dan juga belum menerapkan prinsip konsumsi tentang
kesederhanaan. Karena sebagian informan masih mempunyai sifat yang
berlebihan dalam konsumsi pembelian sepeda motor seperti sifat gengsi dan
ingin terlihat mewah karena telah memiliki kendaraan sepeda motor.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok masyarakat pemulung
dalam pembelian sepeda motor
Berdasarkan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan
pembelian yang dilakukan konsumen melewati lima tahapan yaitu: pengenalan
kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian dan pasca
pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen menurut
Kotler sebagaimana dikutip oleh Astin Naomi Saekoko ada beberapa faktor
yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen diantaranya adalah: faktor
kelas sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. 114
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Berdasarkan Fenomena kejadian dilapangan faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat kelompok pemulung dalam
pembelian sepeda motor dipengaruhi oleh faktor kelas sosial dimana pada
masyakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarki
yang anggotannya menganut nilai-nilai minat dan perilaku yang serupa. Kelas
sosial ditentukan oleh satu faktor tunggal, seperti pendapatan, tetapi diukur
sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan. Dalam
beberapa sistem sosial anggota dari kelas yang berbeda memelihara peran
tertentu dan tidak dapat mengubah posisi sosial mereka.
Faktor pribadi mempengaruhi gaya hidup dan pola kehidupan
seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas seperti pekerjaan, hobi, berbelanja,
kegiatan sosial. Kepribadian dapat bermanfaat untuk menganalisis tingkah laku
konsumen untuk pemilihan produk atau merek tertentu. Faktor pesikologis
sebagai bagian dari mendorong seseorang dari dalam diri manusia yang
membuat dirinya melakukan sesuatu. Dorongan tersebut disebabkan oleh
sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga mempengaruhi perilaku
konsumen.
Berdasarkan data-data yang sudah peneliti kumpulkan, dapat dianalisis
lebih mendalam lagi, bahwasannya Faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumsi masyarakat pemulung dalam pembelian sepeda motor merupakan
faktor internal atau faktor utama dalam pembelian sepeda motor oleh
masyarakat pemulung. Faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku konsumsi
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masyarakat pemulung tersebut adalah faktor sikap dan keyakinan serta emosi
(perasaan) dimana masyarakat meningkatkan konsumsi pembelian sepeda
motor sebagai bentuk rasa senang dan bahagia karena dapat membantu dalam
meringankan suatu pekerjaan dan aktiviats sehari-hari mereka.
Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal meliputi budaya dan sosial.
Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa,
dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta budhayah
yaitu bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal.115 Budaya yang
beraneka ragam inilah maka kebutuhan masyarakat yang diperlukan oleh setiap
individu berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka. Faktor sosial adalah salah
satu faktor dinamik yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap
perubahan selera dan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor sosial sangat luas
mencakup: kepercayaan, nilai dan sikap sampai pada gerakan keagamaan.
Menurut peneliti dapat disimpulkan dalam hal faktor yang
mempengaruhi konsumsi pembelian sepeda motor, masyarakat pemulung yang
berada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung barat seperti 1)
Faktor kemauan pribadi, dimana para pemulung tersebut membeli sepeda
motor dengan alasan karena kebutuhan untuk beraktivitas sehari-hari, apalagi
pada zaman sekrang ini bahwa kebutuhan manusia bukan hanya sekedar
sandang, pangan, dan papan, tetapi transportasi juga menjadi kebutuhan
manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan adanya transportasi
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Elly M Setiadi, Kama A. Hakam, Dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2010), h. 27.
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(sepeda motor) maka para pemulung tersebut sangat terbantu baik didalam
melakukan pekerjaan sebagai pemulung maupun pekerjaan lainnya. 2) Faktor
sosial, dimana para pemulung tersebut membeli sepeda motor dengan alasan
karena atas kehendak istri dak anak-anak mereka, disebabkan ingin mengikutikutan para tetangga lainnya. 3) Faktor pikologis, sebab para masyarakat
pemulung tersebut beranggapan bahwa dengan adanya sepeda motor tersebut
maka dapat mempermudah, dan menjalankan berbagai aktivitas atau pun
pekerjaan mereka sehari-harinya. Hal ini berarti lingkungan memiliki pengaruh
besar tehadap peningkatan pemenuhan kebutuhan yang dapat mengindikasikan
adanya sikap berlebihan atau pemborosan.
3. Perubahan yang dominan terjadi pada kelompok masyarakat pemulung
pasca pembelian sepeda motor
Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan para pemulung
bahwasannya kelompok masyarakat pemulung yang berada di Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat pasca pembelian sepeda motor
sangat berpegaruh dalam hal pendapatan. Sedangkan didalam pekerjaan sepeda
motor sangat membantu dalam melakukan aktifitas sehari-hari, semakin jauh
tempat yang di bersihkan maka semakin banyak barang bekas yang didapatkan
dan semkain mudah untuk membawa barang bekas tersebut untuk dijual ke
pengepul.
Ada sebagian pemulung pekerjaan memulung di lakukan pada malam
hari untuk memanfaatkan waktu luang hasilnya bisa membantu pendapatan
untuk keperluan sehari-hari, ada sebagian dari pemulung memulung dilakukan
siang hari karena pekerjaan mereka adalah pegawai kebersihan disamping
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membersihkan sampah mereka mengumpulkan barang-barang bekas yang ada
nilai jualnya sehingga bisa menambah pendapatan sehari-hari. Jadi para
pemulung yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
barat memulung bukan menjadi pekerjaan pokok mereka tetapi pekerjaan
pokok mereka adalah ada yang bekerja sebagai nelayan, buruh tani, dan
pegawai kebersihan.
Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lea
Lastary Adriyanti (2016) Yang mengatakan peningkatan pendapatan seorang
pemulung akan meningkat jam kerjanya luang. Jam kerja menunjukkan faktor
yang berpengaruh dalam pendapatan pemulung. Semakin banyak waktu yang
digunakan untuk bekerja semakin banyak pula hasil yang diperoleh, maka
dengan begitu hasil penjualan yang diperolehpun semakin meningkat.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan
bantuan sepeda motor, maka dapat memper luas jam kerja masyarakat
pemulung, dengan demikian masayarakat pemulung lebih leluasa untuk
mencari barang bekas dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu juga
dengan adanya sepeda motor dapat meringankan beban masyarakat pemulung
dalam mengangkut barang-barang bekas yang mereka kumpulkan.
C. Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada 11 orang informan pemulung
di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung barat. Sehingga
hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang
lebih luas.
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2. Penelitian ini masih belum bisa mengungkapkan secara keseluruhan
faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pembelian sepeda motor pada
masyarakat pemulung di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung barat secara keseluruhan, karena rata-rata masyarakat pemulung
yang ada di Kecamatan tersebut tidak serta merta bekerja sebagai
pemulung, melainkan ia bekerja sebagai pemulung hanaya mengisi waktu
luang saja. Sehingga dalam penelitian ini belum dapat mengungkapakn
fakta yang sesunggunya tentang perlaku konsumsi masyarakat pemulung
yang sebenarnya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Perilaku konsumsi masyarakat kelompok pemulung dalam pembelian
sepeda motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat sangat beragam. Sebagian besar dari informan dalam konsumsi
pembelian sepeda motor untuk untuk memenuhi kebutuhan primer,
karena mereka dalam konsumsi pembelian sepeda motor benar-benar
untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
2. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

perilku

konsumsi

kelomok

masyarakat pemulung dalam pemblian sepesda motor dipengaruhi oleh
tiga faktor yaitu kelas sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.
3. Faktor yang dominan terjadi setelah pemblian sepeda motor yaitu sangat
berpengaruh didalam pendapatan, sedangkan didalam pekerjaan sepeda
motor sangat membatu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena
para pemulung yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten
Tanjung Jabung Barat mereka melakukan pekerjaan memulung hanya
memanfaatkan waktu luang sedangkan meraka mempuanyain pekerjaan
pokok masing-masing.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dapat memberikan saran
terhadap apa yang menjadi permasalahan terhadap skripsi ini:
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1. Berkaitan dengan perilaku konsmsi masyarakat kelompok pemulung dalam
pembelian sepeda motor agar lebih hemat dan lebih selektif di dalam
memlakukan pembelian sepeda motor dan jangan mementingkan hawa
nafsu sesaat.
2. Untuk Pemerintah dan Dinas terkait agar lebih memperhatikan lagi
kesejahteraan kehidupan para pemulung dan lebih selektif lagi didalam
menyalurkan bantuannya.
C. IMPLIKASI
Secara khusus penelitian ini telah memberikan gambaran yang cukup
jelas mengenai kondisi prilaku konsumsi masyarakat kelompok pemulung
dalam pembelian sepeda motor di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat. Diharapkan kedepan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi
ilmiah dalam ilmu ekonomi khususnya yang ingin mengetahui kondisi sosial
dan ekonomi masyarakat pemulung, dan juga diharapkan agar penelitian ini
dapat menjadi referensi yang tepat bagi peneliti yang ingin meneliti secara
mendalam mengenai kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pemulung.
Sebagai tindak lanjut maka berikut dibawah ini peneliti memberikan beberapa
saran.
1. Diharapkan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pemulung untuk
lebih memperhatikan pendidikan dan pergaulan anak-anak mereka
sehingga pendidikan mereka menjadi tidak terbengkalai dan
mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
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2. Diharapkan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan kondisi sosial
masyarakat pemulung utamanya kondisi ekonomi mereka, dan juga
anak-anak pemulung untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih
baik agar masa depan mereka bisa meningkatkan taraf ekonomi
keluarga mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi menjadi seorang
pemulung.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
PANDUAN WAWANCARA

Lampiran 1
1. Pertanyaan Wawancara
Pertanyaan untuk pemulung
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota kelurga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

Lampiran 2
Informan 1

: Sunaryo

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 23 Oktober 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1. Pekerjaan utama saya adalah buruh bangunan dan punya sedikit kebun pinang
dengan luas 5 baris pohon pinang.
2. Saya melakukan pekerjaan sebagai pemulung hanya memanfaatkan waktu
luang dimalam hari dan mencari penghasilan tambahan di saat saya sepi proyek
bangunan.
3. Pendapatan saya memulung dalam satu bulan Rp 350.000.

4. Saya memulai pkerjaan memulung kurang lebih 5 tahun semenjak saya punya
sepeda motor.
5. Jumlah anggota keluarga saya ada 4, istri, dan 2 anak
6. Tidak, istri saya mengurus kebun, dan mengurus rumah tangga, sedangkan
anak masih sekolah.
7. Dua (2) sepeda motor.
8. Baru dan seken.
9. Cash dan kredit.
10. Karena faktor kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, tuntutan dari anak dan istri
serta untuk mengikuti kemajuan zaman.
11. Perubahan yang saya rasakan setelah memiliki sepeda motor yaitu saya sangat
terbantu didalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak
kesekolah, pergi bekerja, membawa hasil dari kebun, dan setelah punya sepeda
motor saya manfaatkan waktu luang dimalam hari untuk mencari barangbarang bekas dan hasilnya bisa menambah pendapatan untuk keperluan seharihari.
12. Alhamdulilah untuk tempat tinggal saya tinggal dirumah sendiri
13. Dengan adanya sepeda motor maka saya sangat terbantu dalam melakukan
aktivitas sehari-hari.
Informan 2

: Deni

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 24 Oktober 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1.

Pekerjaan utama saya adalah nelayan dan punya sedikit kebun sawit dengan
luas 5 baris kebun sawit.

2.

Saya melakukan pekerjaan sebagai pemulung hanya memanfaatkan waktu
luang dimalam hari dan mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.

3.

Pendapatan saya memulung dalam sebulan rata-rata RP 300.000

4.

Saya memulai pekerjaan memulung kurang lebih 3 tahun.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada 5, istri, dan 3 orang anak

6.

Tidak, istri bekerja di kebun dan mengurus rumah tangga sedangkan anak
sekolah.

7.

Dua (2) sepeda motor

8.

Seken

9.

Cash dan kredit.

10. Karena faktor kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, tuntutan dari anak dan
istri serta untuk mengikuti kemajuan zaman.
11. Perubahan yang saya rasakan setelah memiliki sepeda motor yaitu saya sangat
terbantu didalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak
kesekolah, pergi bekerja, membawa hasil dari kebun, dan setelah punya sepeda
motor saya manfaatkan waktu luang dimalam hari untuk mencari barangbarang bekas dan hasilnya bisa menambah pendapatan untuk keperluan seharihari.
12. Untuk tempat tinggal saya tinggal dirumah sendiri
13. Dengan adanya sepeda motor maka saya sangat terbantu dalam melakukan
aktivitas sehari-hari.

Informan 3

: Anton

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 26 Oktober 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1.

Pekerjaan pokok saya adalah tukang bangunan dan punya sedikit kebun kelapa
dengan luas 5 baris.

2.

Saya melakukan pekerjaan sebagai pemulung hanya memanfaatkan waktu
luang dimalam hari dan disaat cuaca tidak menentu untuk mencari ikan, dan
mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3.

Pendapatan saya memulung dalam sebulan rata-rata RP 250.000

4.

Saya memulai pekerjaan memulung kurang lebih 4 tahun.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada 4, istri, dan 2 orang anak

6.

Tidak, istri bekerja di kebun, dan mengurus rumah tangga sedangkan anak
sekolah.

7.

Dua (2) sepeda motor

8.

Seken dan Cash.

9.

Karena faktor kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, tuntutan dari anak dan
istri serta untuk mengikuti kemajuan zaman.

10. Perubahan yang saya rasakan setelah memiliki sepeda motor yaitu saya sangat
terbantu didalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak
kesekolah, pergi bekerja, membawa hasil dari kebun, dan nelayan. setelah
punya sepeda motor saya manfaatkan waktu luang untuk mencari barangbarang bekas dan hasilnya bisa menambah pendapatan untuk keperluan seharihari.
11. Untuk tempat tinggal saya tinggal dirumah sendiri
12. Dengan adanya sepeda motor maka saya sangat terbantu didalam melakukan
aktivitas sehari-hari.
Informan 4

: Fahrul

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 26 Oktober 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?

Jawaban
1.

Memulung merupakan pekerjaan saya sehari hari, kare saya di angkat menjadi
pegawai kebersihan oleh DLH, dan saya mempunyai kebun pinang dengan luas
8 baris pohon pinang.

2.

Saya melakukan pekerjaan memulung karena pendidikan saya rendah,
sehingga saya kalah saing dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan
tinggi untuk bekerja di perkantoran maupun tempat lain yang menuntut para
karyawannya dengan pendidikan yang tinggi.

3.

Pendapatan memulung dalam sebulan rata tata Rp 350.000.

4.

Saya memulai pekerjaan memulung semenjak saya di angkat mejadi pegawai
kebersihan pada tahun 2017.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada 6, istri, dan 4 orang anak

6.

Tidak. Istri saya bekerja mengurus kebun, sedangkan anak-anak saya sedang
menempuh pendidikan suapaya kedepannya bisa bersaing dengan yang lain,
dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

7.

Dua (2) sepeda motor

8.

Seken

9.

Cash

10. Karena faktor kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, tuntutan dari anak dan istri
serta untuk mengikuti kemajuan zaman.
11. Perubahan yang saya rasakan setelah memiliki sepeda motor yaitu saya sangat
terbantu didalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak
kesekolah, pergi bekerja, membawa hasil dari kebun. sebelum punya sepeda
motor saya belum memulung, setelah punya sepeda motor dan ada penerimaan
pegawi kebersihan maka saya mendaftar dan alhamdulillah di terima menjadi
pegawai kebersihan. Disamping saya bekerja menjadi pegawai kebersihan di
situ saya mengumpulkan barang bekas yang laku di jual.
12. Untuk tempat tinggal saya tinggal dirumah sendiri
13. Manfaat sepeda motor bagi saya adalah untuk melakukan pekerjaan saya
yang sehari-hari adalah menjadi pegawai kebersihan. Dan untuk memudahkan
membawa hasil kebun, karena saya mempunyai sedikit kebun pinang.

Informan 5

: Ari

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 27 Oktober 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1.

Pekerjaan pokok saya adalah nelayan dengan penghasilan tidak menentu, saya
tidak mempunyai kebun..

2.

Saya melakukan pekerjaan memulung untuk memanfaat waktu luang saya di
malam hari, dan untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.

3.

Pendapatan saya memulung dalam sebualn rata-rata Rp 350.000, tergantung
dari banyaknya hasil pungutan yang di dapat dalam sehari-harinnya.

4.

Saya memulai pekerjaan memulung semenjak punya sepeda motor kurang
lebih 6 tahun.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada tiga yaitu istri dan satu orang anak.

6.

Tidak. Istri saya pedagan sayur keliling, sedangkan anak masih sekolah.

7.

Satu (1)

8.

Seken

9.

Kredit dengan uang muka Rp 2.000.000. dengan angsuran Rp 550.000
perbulan dengan tenor 2 tahun.

10. karena kebutuhan, mengikuti zaman, tuntutan dari anak dan istri.
11. Sebelum punya sepeda motor saya belum memulung, dan penghasilan saya
hanya dari nelayan, setelah punya sepeda motor dan di malam hari ad waktu
luang baru saya melakukan pekerjan sebagai pemulung dan hasilnya buat
nambah-nambah kebutuhan sehari.
12. Rumah sendiri.
13. Manfaat sepeda motor buat saya dan kelurga adalah dengan adanya sepeda
motor maka saya terbantu didalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti
mengantar anak kesekolah dan belanja kepasar istri untuk di jual kembali.
Informan 6

: Abi

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 28 Oktober 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?

Jawaban
1.

Pekerjan utama saya adalah nelayan, disaat ada waktu luang selepas mencari
ikan saya gunakan untuk mencari barang-barang bekas.

2.

Saya melakukan pekerjaan memulung karena pendidikan saya rendah,
sehingga saya kalah saing dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan
tinggi untuk bekerja di perkantoran maupun tempat lain yang menuntut para
karyawannya dengan pendidikan yang lebih tinggi.

3.

Pendapatan memulung dalam sebulan rata tata Rp 200.000.

4.

Saya melakukan pekerjaan memulung semenjak saya mempunyai sepeda
motor dan kebutuhan meningkat.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada 4, istri, dan 2 orang anak

6.

Tidak, istri bekerja sebagai buruh tani, dan mengurus rumah tangga sedangkan
anak sekolah.

7.

Satu

8.

Seken

9.

Saya membeli sepeda motor tersebut cash dengan harga Rp 5.000.000

10. karena kebutuhan, mengikuti zaman, tuntutan dari anak dan istri.
11. Sebelum punya sepeda motor saya hanya mengandalkan dari hasil nelayan
yang saya dapat, setelah punya sepeda motor saya mencari barang bekas dan
penghasilan saya juga bertambah.
12. Rumah sendiri
13. Manfaat sepeda motor bagi saya adalah untuk memudahkan aktifitas seharihari. Apalgi pekerjaan saya adalah pegawai kebersihan tentu harus
menggunakan sepeda motor untuk menjangkau tempat yang harus di
bersihkan.

Informan 7

: Fajar

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 30 Oktober 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1.

Pekerjan utama saya adalah pegawai kebersihan, disamping membersihkan
jalan-jalan dan tempat pembuangan sampah maka saya mengumpulkan barang
bekas yang bisa didaur ulang untuk di jual ke pengepul.

2.

Saya melakukan pekerjaan sebagai pegawai kebersihan karena susahnya untuk
mencari pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan yang saya dapatkan.

3.

Pendapatan memulung dalam sebulan rata tata Rp 400.000.

4.

Saya melakukan pekerjaan memulung sudah semenjak 5 tahun dan pada tahun
2017 saya diangkat menjadi pegawai kebersihan.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada 4, istri dan 2 orang annak.

6.

Tidak, istri bekerja sebagai buruh tani, dan mengurus rumah tangga sedangkan
anak sekolah.

7.

Satu.

8.

Seken.

9.

Cash dengan harga Rp 6.000.000.

10. Karena kebutuhan, mengikuti zaman, tuntutan dari anak dan istri. Serta untuk
menunjang pekerjaan sebagai pegawai kebersihan untuk menjangkau ketempat
yang mesti harus dibersihkan.
11. Sebelum punya sepeda motor saya memeulung serta membersihkan ke tempat
TPA yang dekat dengan rumah dan dapat di jangkau, setelah punya sepeda
motor saya memulung ke tempat yang ag ak jauh dan penghasilan saya juga
bertambah. Disamping saya bekerja menjadi pegawai kebersihan di situ saya
mengumpulkan barang bekas yang laku di jual.
12. Rumah sendiri.
13. Manfaat sepeda motor bagi saya adalah untuk memudahkan aktifitas seharihari. Apalgi pekerjaan saya adalah pegawai kebersihan tentu harus
menggunakan sepeda motor untuk menjangkau tempat yang harus di
bersihkan.
Informan 8

: Andi

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 01 November 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Beli sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?

12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1.

Pekerjan utama saya adalah pegawai kebersihan, disamping membersihkan
jalan-jalan dan tempat pembuangan sampah maka saya mengumpulkan barang
bekas yang bisa didaur ulang untuk di jual ke pengepul.

2.

Saya melakukan pekerjaan memulung karena pendidikan saya rendah,
sehingga saya kalah saing dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan
tinggi untuk bekerja di perkantoran maupun tempat lain yang menuntut para
karyawannya dengan pendidikan yang tinggi.

3.

pendapatan memulung dalam sebulan rata tata Rp 300.000.

4.

Saya melakukan pekerjaan sebaga pemulung setelah saya diangkat menjadi
pegawai kebersihan yaitu pada tahun 2017.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada 4, istri dan 2 orang anak, anak yang
pertama sekarang masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA, dan
anak yg ke 2 duduk di bangku sekolah dasar SD

6.

Tidak, istri bekerja sebagai Guru Honorer disalah satu sekolah dasa, dan
mengurus rumah tangga sedangkan anak sekolah.

7.

Dua (2) sepeda motor.

8.

Baru dan seken.

9.

Kredit dan cash.

10. Karena faktor kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, mengikuti zaman serta
tuntutan dari anak dan istri.
11. Perubahan yang saya rasakan setelah memiliki sepeda motor yaitu saya sangat
terbantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sedangkan sebelum
memiliki sepeda motor saya sangat kesulitan untuk menjalankan aktivitas
sehari-hari. Apalagi saya bekerja sebagai pegawai kebersihan dan dan istri
bekerja sebagai guru honorer, tentu dengan adanya sepeda motor maka saya
dan keluarga sangat terbantu untuk menjalakna aktivitas sehari-hari.
12. Rumah sendiri.

13. Manfaat sepeda motor bagi saya adalah untuk memudahkan aktifitas seharihari. Apalgi pekerjaan saya adalah pegawai kebersihan tentu harus
menggunakan sepeda motor untuk menjangkau tempat yang harus di
bersihkan. Manfaat motor buat keluarga adalah untuk memudahkan aktivitas
sehari-hari.
Informan 9

: bapak Tohir

Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 01 November 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Beli sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1.

Pekerjan utama saya adalah pegawai kebersihan, disamping membersihkan
jalan-jalan dan tempat pembuangan sampah maka saya mengumpulkan barang
bekas yang bisa didaur ulang untuk di jual ke pengepul.

2.

Saya melakukan pekerjaan memulung karena pendidikan saya rendah,
sehingga saya kalah saing dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan

tinggi untuk bekerja di perkantoran maupun tempat lain yang menuntut para
karyawannya dengan pendidikan yang tinggi.
3.

Pendapatan memulung dalam sebulan rata tata Rp 250.000.

4.

Saya melakukan pekerjaan sebagai pemulung setelah saya diangkat menjadi
pegawai kebersihan yaitu pada tahun 2017.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada 4, istri, dan 2 orang anak, anak yang
pertama sekarang sedang menempuh pendidikan dikampus STAI ANNADWAH Kuala Tungkal , dan anak yg ke 2 duduk di bangku sekolah dasar
SD

6.

Tidak, istri bekerja sebagai pedagang kelontong, dan mengurus rumah tangga
sedangkan anak sekolah.

7.

Dua sepeda motor.

8.

Seken.

9.

Cash.

10. Karena faktor kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, mengikuti zaman serta
tuntutan dari anak dan istri.
11. Sebelum punya sepeda motor saya memeulung serta membersihkan ke tempat
TPA yang dekat dengan rumah dan dapat di jangkau, setelah punya sepeda
motor saya memulung ke tempat yang agak jauh dan penghasilan saya juga
bertambah. Disamping saya bekerja menjadi pegawai kebersihan di situ saya
mengumpulkan barang bekas yang laku di jual.
12. Rumah sendiri.
13. Manfaat sepeda motor bagi saya adalah untuk memudahkan aktifitas seharihari. Apalagi pekerjaan saya adalah pegawai kebersihan tentu harus
menggunakan sepeda motor untuk menjangkau tempat yang harus di
bersihkan. Manfaat motor buat keluarga adalah untuk memudahkan activitas
sehari-hari.

Informan 10 : Bapak Ferdi
Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 02 November 2019

Pertanyaan
1.

Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?

2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Beli sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?
12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1. Pekerjan utama saya adalah tukang bangunan, jika ada waktu luang maka saya
mengumpulkan barang bekas yang bisa didaur ulang untuk di jual ke pengepul.
2. Saya melakukan pekerjaan sebagai tukang bangunan dan memulung karena
pendidikan saya rendah, sehingga saya kalah saing dengan orang-orang yang
mempunyai pendidikan tinggi untuk bekerja di perkantoran maupun tempat
lain yang menuntut para karyawannya dengan pendidikan yang tinggi.
3. Pendapatan memulung dalam sebulan rata tata Rp 200.000.
4. Saya melakukan pekerjaan sebaga pemulung setelah saya memiliki sepeda
motor, dan tuntutan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat.
5. Jumlah anggota keluarga saya ada empat, yaitu istri dan dua orang anak.
Anak yang pertama sekarang sedang melakukan pendidikan di STAI AN-

NADWAH KUALA TUNGKAL. anak yg ke 2 duduk di bangku sekolah
menengah atas SMA
6. Tidak, istri bekerja sebagai pedagang sayuran, dan mengurus rumah tangga
sedangkan anak sekolah.
7. Dua.
8. Seken.
9. Cash.
10. Karena faktor kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, mengikuti zaman serta
tuntutan dari anak dan istri.
11. Sebelum punya sepeda motor saya belum memulung.
12. Rumah sendiri.
13. Manfaat sepeda motor bagi saya adalah untuk memudahkan aktifitas seharihari. Apalgi pekerjaan saya adalah tukang bangunan tentu harus menggunakan
sepeda motor untuk menjangkau tempat yang harus saya kerjakan. Manfaat
motor buat keluarga adalah untuk memudahkan activitas sehari-hari.
Informan 11 : Agung
Stakeholder

: Pemulung

Tanggal

: 27 November 2020

Pertanyaan
1. Apa bapak punya kerja pokok atau kebun selain memulung ?
2.

Apa alasan bapak sehingga bapak mau memulung ?

3.

Berapa pendapatan bapak memulung dalam sebulan ?

4.

Sudah berapa lama bapak memulung ?

5.

Berapa jumlah anggota keluarga bapak ?

6.

Dalam keluarga bapak apakah istri dan anak juga ikut memulung ?

7.

Punya motor berapa pak ?

8.

Belinya sepeda motor tersebut baru apa seken ?

9.

Bapak beli sepeda motor tersebut dengan cara kredit apa cash ?

10. Faktor apa yang medorong bapak untuk membeli sepeda motor ?
11. Perubahan apa yang terjadi sebelum punya motor dan sesudah punya motor?

12. Selama ini bapak tinggalnya ngontrak apa rumah sendiri ?
13. Apa manfaat sepeda motor buat bapak dan kelurga ?
Jawaban
1. Pekerjan utama saya adalah nelayan, disaat ada waktu luang maka saya
mengumpulkan barang bekas yang bisa didaur ulang untuk dijual ke pengepul.
2.

Saya melakukan pekerjaan sebagai nelayan dan pemulung karena susahnya
untuk mencari pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan yang saya
dapatkan.

3.

Pendapatan memulung dalam sebulan rata tata Rp 300.000.

4.

Saya melakukan pekerjaan memulung sudah semenjak kebutuhan bertambah.

5.

Jumlah anggota keluarga saya ada 4, istri dan 2 orang annak.

6.

Tidak, istri bekerja sebagai buruh tani, dan mengurus rumah tangga sedangkan
anak sekolah.

7.

Dua Unit.

8.

Seken.

9.

Cash dan kredit

10. Karena kebutuhan, mengikuti zaman, tuntutan dari anak dan istri. Serta untuk
menunjang pekerjaan sebagai nelayan.
11. Sebelum punya sepeda motor saya belum memulung, setelah punya sepeda
motor saya memulung untuk mencari penghasilan tambahan dan penghasilan
saya juga bertambah.
12. Rumah sendiri.
13. Manfaat sepeda motor bagi saya adalah untuk memudahkan aktifitas seharihari.

Lampiran Dokumentasi

Dokumentasi: wawanca dengan kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
perlindungan jaminan sosial

Dokumentasi: wawancara dengan Bapak Sekretris dinas Sosial

Dokumentasi: wawancara dengan bapak Sub Bagian Umum dan Keuangan

Dokumetasi: wawancara dengan pemulug

Dokumetasi: wawancara dengan pemulung

Dokumentasi :wawancara dengan pemulung

Dokumentasi: kegiatan pemulung
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