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Lampiran 6. Kutipan Pernyataan Responden 

a. Berikut ini adalah pernyataan salah satu responden perempuan mengenai 

perbedaan upah yang diterima perempuan dan laki-laki dalam agroindustri 

keripik pisang: 

 “ Ya wajar Mbak kalau laki-laki dapet upah lebih banyak, 

kerjaannya berat Mbak. Ngangkatin ratusan tandan pisang dari 

pick-up ke tempat pengupasan, angkat-angkat kayu bakar dan 

keripik yang sudah jadi… Kalau ada alat yang rusak ya yang 

benerin laki-laki Mbak… Kalau perempuan kan cuma bikin 

keripik pisang…“ 

b. Berikut ini adalah pernyataan responden perempuan mengenai alasan bekerja di 

agroindustri: 

“ Upah suami jadi buruh tani belum cukup Mbak buat beli 

kebutuhan rumah tangga… Kalau saya kerja juga kan bisa 

nambah penghasilan buat beli keperluan rumah tangga… “ 

“ Saya pengennya gak bergantung sama suami terus, kasihan 

kalau cuma suami yang kerja cari uang. Daripada saya diam di 

rumah kan mending ikut kerja di agroindustri ini Mbak, jadi saya 

bisa pegang uang hasil sendiri… “ 

c. Berikut ini adalah pernyataan responden perempuan mengenai kondisi rumah 

tangga: 

“ Kalau masalah makan tidak ada yang berubah, Mbak, sebelum 

saya memutuskan bekerja di agroindustri maupun udah kerja ya 

keluarga bisa makan tiga kali sehari… Ya kalau lapar ya makan 

pakai lauk seadanya…“ 

“ Kalau beli baju sih gak perlu nunggu lebaran aja Mbak, 

kebetulan ada tetangga yang jualan baju tapi bayarnya nyicil 

perbulan. Lumayan Mbak bisa nyicil pake uang saya sendiri dari 

kerja di keripik pisang… “ 

d. Berikut ini adalah pernyataan salah satu responden perempuan mengenai 

kesehatan anak: 

“ Kalau anak saya sakit langsung saya bawa ke puskesmas atau 

dokter terdekat Mbak. Karena selain dari upah suami dari kerja 

sebagai buruh tani, saya juga dapat tambahan dari kerja di 

agroindustri. Jadi saya bisa pegang uang tiap hari… Kalau dulu 
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anak sakit saya belikan obat dulu di warung baru kalau gak 

sembuh-sembuh saya bawa ke puskesmas atau dokter… “ 

e. Berikut ini adalah pernyataan beberapa responden perempuan mengenai 

pendidikan anak: 

“ Dengan kondisi suami kerja dan saya juga kerja di agroindustri 

jadi bisa beliin anak seragam sekolah dan alat tulisnya Mbak… 

Kalau dibeliin perlengkapan sekolah kan seneng Mbak jadi anak 

lebih niat sekolah… “ 

“ Upah dari saya kerja ya buat biayai sekolah anak Mbak, gak 

masalah kalau gak bisa beliin perlengkapan sekolah baru… Yang 

penting anak bisa sekolah pake uang hasil kerja saya dan suami… 

“ 

f. Berikut ini adalah pernyataan beberapa responden perempuan mengenai arti 

kesejahteraan: 

“ Sejahtera itu gak kekurangan dalam hal makan dan bisa 

nyekolahin anak sampai bangku kuliah… “ 

“ Sejahtera itu ya hidupnya tentrem Mbak, gak banyak hutang…“ 

“ Sejahtera ya bisamemnuhi kebutuhan hidup sehari-hari mbak, 

ya pokoknya serba berkecukupan dan gak kekurangan… “ 

 

 

 

 

 

 


