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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komponen pembentuk jaringan sosial dalam industri kecil rambut palsu

terdiri dari pengrajin, pekerja, pemasok, pengepul, dan pihak pabrik. Relasi yang

terbentuk dikarenakan adanya kebutuhan dari komponen yang terlibat untuk

memenuhi kebutuhannya masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut

tiap komponen melakukan interaksi dengan komponen lain. Interaksi sosial yang

terjadi dalam industri kecil rambut palsu merupakan interaksi yang memiliki

keteraturan didalamnya, artinya setiap komponen terus melakukan interaksi yang

stabil dan terpola yang kemudian membentuk jaringan sosial pada industri kecil

rambut palsu.

Jaringan sosial yang terbentuk berawal dari hubungan-hubungan sosial atau

interaksi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam

industri kecil rambut palsu. Prosesnya diawali dari pengrajin yang membeli

bahan baku rambut asli kepada Pemasok. kemudian mereka meminta bantuan

pekerja untuk menjadikan rambut yang dimiliki menjadi layak jual ke pabrik.

Setelah itu pengrajin menjual rambutnya ke pengepul dan kemudian pengepul

menjualnya ke perusahaan-perusahaan rambut palsu. Kegiatan tersebut terjadi

secara terus menerus dan cenderung stabil dan selanjutnya membentuk suatu pola

jaringan.
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Pola jaringan sosial pada suatu komunitas masyarakat dapat dibedakan atas

tiga bentuk, yaitu jaringan vertikal, jaringan horizontal, dan jaringan diagonal.

Hubungan vertikal adalah hubungan dua pihak yang berlangsung secara tidak

seimbang karena satu pihak mempunyai dominasi yang lebih kuat dibanding

pihak lain, atau terjadi hubungan patron-clien. Hubungan diagonal adalah

hubungan dua pihak di mana salah satu pihak memiliki dominasi sedikit lebih

tinggi dibanding pihak lainnya. Hubungan horizontal adalah hubungan dua pihak

di mana masing-masing pihak menempatkan diri secara sejajar satu sama

lainnya.

Pola jaringan sosial yang terbentuk dalam industri kecil rambut palsu

membentuk hubungan vertikal, horisontal, dan diagonal. Secara horisontal,

jaringan sosial industri kecil rambut palsu menempatkan pengrajin dan pihak

pabrik dalam posisi yang sama atau sejajar sebab hubungan yang terjalin diantara

mereka didasari pertemanan. Secara vertikal terjadi antara pengrajin dengan

pengepul dimana pengepul berada pada posisi sebagai atasan, sedangkan

pengrajin sebagai bawahan. Hal tersebut dikarenakan pengrajin sangat

bergantung kepada pengepul untuk menjual produk rambut palsu yang mereka

miliki. Hubungan vertikal yang lainnya ditunjukkkan dalam hubungan antara

pengrajin maupun pengepul dengan pekerja. Pekerja berada dibawah pengrajin

maupun pengepul dikarenakan pekerja merupakan pihak yang bergantung dari

upah yang diberikan pengrajin maupun pengepul kepadanya. Sedangkan
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hubungan diagonal terjadi pada hubungan antara pengrajin dengan pemasok,

dimana pemasok memiliki kedudukan yang sedikit lebih tinggi yang terlihat dari

kepasrahan pengrajin dengan harga rambut palsu yang ditawarkan pemasok. Pola

jaringan tersebut bila diamati lebih mendalam hubungan yang paling minim

konflik justru terjadi pada jaringan vertikal sebab dalam jaringan vertikal

terdapat hubungan patron-clien dimana pada hubungan ini kesadaran saling

membutuhkan satu pihak dengan pihak lainnya relatif tinggi sehingga mereka

berusaha saling menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh rekan mereka.

Berdasarkan pola jaringan yang terdapat dalam aktivitas industri kecil

rambut palsu tampak bahwa pengrajin menempati kedudukan sentral yang

menjadi pusat dalam aktivitas industri kecil rambut palsu. pengrajin merupakan

komponen yang paling banyak memiliki jaringan. Luasnya jaringan yang

dimiliki oleh seorang pengrajin menunjukkan jika pengrajin memiliki jaringan

yang paling eksis jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Meskipun

pengrajin memiliki jaringan yang reatif lebih eksis, namun bukan berarti semua

pengrajin akan mampu bertahan dalam dunia industri ini. Pengrajin yang tidak

berhasil mengembangkan jaringannya tidak akan mampu mengatasi

keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki. Artinya siapa yang memiliki

jaringan paling banyak dan paling luas dialah yang akan bisa bertahan dalam

pola jaringan sosial industri kecil rambut palsu.
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Selain membentuk suatu pola yang relatif permanen, di dalam jaringan juga

terdapat faktor pembentuk dari jaringan tersebut. Faktor pembentuk jaringan

sosial yang ada dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

jaringan yang didasari hubungan kepentingan, emosi, dan kekuasaan. faktor

pembentuk jaringan sosial  industri kecil rambut palsu didominasi oleh jaringan

kepentingan dan jaringan emosi. Semua hubungan sosial yang terjalin

mengandung unsur kepentingan didalamnya. Meskipun demikian, masih terdapat

jaringan kekuasaan yang mendasari hubungan antara pengepul dengan pabrik

serta pabrik dengan pihak pabrik. sedangkan untuk jaringan emosi terdapat pada

hubungan antara pengrajin dengan pemasok, pengrajin dengan pekerja, pengrajin

dengan pengepul, dan pengrajin dengan pihak pabrik.
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B. Saran

1. Bagi Komponen-komponen Pembentuk Industri Kecil Rambut Palsu:

a. Bagi Pengrajin

Hubungan sosial yang sudah terjalin antara dengan pekerja, pemasok,

pengepul, dan pihak pabrik diharapkan akan terbina lebih baik lagi

sehingga jaringan sosial yang sudah ada akan semakin kuat.

b. Bagi Pemasok

Diharapkan tidak merusak harga pasar dengan cara menjual ke pengrajin

yang bersedia membayar dengan harga yang paling tinggi.

c. Bagi Pekerja

Diharapkan mampu membagi waktu dan tenaganya dengan baik kepada

para pengrajin yang menggunakan tenaganya.

d. Bagi Pengepul

Diharapkan semakin baik kualitas rambut yang di tampung sehingga

daya saingnya meningkat di mata perusahaan rambut palsu.

e. Bagi Pihak Pabrik

Informasi yang diberikan sebaiknya akurat karena dampaknya akan

meluas dan besar bagi industri ini.
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2. Bagi Pemerintah Daerah

a. Diharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap

perkembangan industri kecil rambut palsu sebagai produk unggulan

Kabupaten Purbalingga.

b. Diharapkan pemerintah daerah terus mengawal kebijakan yang dibuat

perusahaan-perusahaan rambut palsu, agar kebijakan yang dibuat sebisa

mungkin tidak merugikan industri kecil rambut palsu.
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