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ABSTRAK
Jepang merupakan salah satu negara maju dengan perekonomian terbesar di dunia kedua setelah
Amerika Serikat. Bangsa Jepang dikenal akan pekerja keras dan tertib dalam segala sektor.
Karakteristik masyarakat yang selalu memanfaatkan peluang, tidak menyiakan waktu serta terampil
dan rajin ingin mencapai keberhasilan. Hal ini lah yang membuat Jepang menjadi negara
pengembangan teknologi dan industrialisasi yang terus melaju pesat dari bidang perdagangan,
otomotif , elektronik , kosmestik dan produk produk terkenal lainnya. Dengan berbagai macam
ragam perkembangan di Jepang salah satunya Konbini (Convenience Store). Tujuan Penelitian ini
yaitu menemukan dan menganailis peranan Konbini terhadap pekerja single di Jepang. Penelitian ini
menggunakan Teknik pengumpulan data untuk mendapatklan informasi yang ada pada jurnal,
artikel dan skripsi terdahulu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dijaman sekarang masyarakat
Jepang sangatlah sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka ingin melakukan sesuatu dengan
praktis dan kebutuhan mereka, hampir keseluruhan kebutuhan keseharian Jepang dimiliki oleh
konbini.
Kata kunci : konbini, peranan konbini, peranan konbini terhadap pekerja di Jepang
PENDAHULUAN
Jepang merupakan salah satu negara maju dengan
perekonomian terbesar di dunia kedua setelah
Amerika Serikat. Bangsa Jepang dikenal akan pekerja
keras dan tertib dalam segala sektor. Karakteristik
masyarakat yang selalu memanfaatkan peluang, tidak
menyiakan waktu serta terampil dan rajin ingin
mencapai keberhasilan. Hal ini lah yang membuat
Jepang menjadi negara pengembangan teknologi dan
industrialisasi yang terus melaju pesat dari bidang
perdagangan, otomotif , elektronik , kosmestik dan
produk produk terkenal lainnya. Perkembangan
perdagangan dan industri di Jepang merupakan hasil
kerja keras masyarakat Jepang yang berperan aktif
untuk melaksanakan berbagai perubahan yang
hasilnya dapat dinikmati hingga sekarang.
Perkembangan ekonomi serta meningkatnya industri
Jepang mengakibatkan terjadinya urbanisasi secara
besar-besaran dan mengubah pola konsumsi
masyarakat. Seiring berjalannya waktu masyarakat
Jepang
membutuhkan
suatu
tempat
yang
menyediakan bahan bahan cepat saji seperti makanan,

snack , peralatan rumah dan lain-lain.(Samudro,
Galing. 2019. Faktor Penyebab Berkembangnya
Konbini dan Dampaknya Terhadap Masyarakat
Jepang). Salah satunya untuk menyelesaikan itu
adalah コンビニ.
Konbini berasal dari kata convenience store (toserba).
Orang Jepang melafalkan convenience store seperti
'konbiniensu sutoaa'. Disingkat menjadi konbini.
Sesuai dengan istilah bahasa Inggrisnya, convenience
store secara harfiah dapat diartikan sebagai toko yang
praktis. Dari kebutuhan sehari-hari sampai makanan
bisa ditemukan di toko ini. Convenience store
merupakan sebutan untuk jenis toko, bukan nama dari
sebuah toko. Jadi, bila kita bertanya di mana letak
konbini, kita akan dipandu ke salah satu toko yang
disebut konbini. (Danuanindyasti, Maria Inggita.
2015)
METODE
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan
menurut Mestika Zed dalam buku Metode Penelitian
Kepustakaan (2004;3), riset pustaka yaitu serangkaian

kegiatan
yang
berkenaan
dengan
metode
pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat
serta mengolah bahan penelitian. Selain itu, penulis
juga memanfaatkan situs-situs internet yang
membahas tentang peranan penting konbini terhadap
pekerja di Jepang untuk melengkapi data-data
penelitian. Mestika Zed 2004, Metodologi Penelitian
Keperpustakaan
Aryana,Widya (2020,Desember 14) Beberapa
Fasilitas Konbini di Jepang.
https://japanesestation.com/lifestyle/japanfact/beberapa-fasilitas-konbini-di-jepang-yang-kalianperlu-ketahui
LivingBobby (2019) LIVING on JAPANESE
CONVENIENCE STORES in TOKYO for 24
HOURS!
https://www.youtube.com/watch?v=5DaJyPVDOBA
Paolo FromTokyo (2020) Daily in Life of a Japanese
Casino Worker Pachinko
https://www.youtube.com/watch?v=3ouVqSaAkLY

mempunyai fasilitas penghangat makanan (Oven)
untuk melakukan perannnya sebagai menyediakan
kebutuhan para masyarakat dan juga disni bisa kita
ketahui bahwa yang membeli makanan bento
biasanya para pekerja yang jarang membawa bekal
makanan, dan paling terutama yaitu pekerja
pria/wanita yang masih single, dimana waktu yang
istirahat yang sangat sedikit membuat mereka ingin
membeli makanan yang sudah siap saji seperti gambar
diatas. Terlihat juga konbini ingin memenuhi semua
kebutuhan yang diinginkan oleh pembeli, sehingga
pembeli akan selalu kembali lagi membeli kebutuhan
sehari hari di tempat sebelumnya.
Fasilitas Penerimaan Paket di konbini
Gambar 2. Penerimaan Paket

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pembahasan konbini merupakan
salah satu perekonomian yang sangat maju di Jepang
bisa kita lihat konbini sudah sangat berkembang,
konbini sangat banyak sehingga ada disetiap
perjalanan kita menemuinya. Konbini sangat berperan
bagi masyarakat Jepang terutama bagi para pekerja
khususnya yang masih single, selain memenuhi
kebutuhan sehari hari pekerja Jepang konbini juga
menyediakan berbagai fasilitas yang sangat penting
didalammnya yaitu :
Fasilitas Pemanas Makanan (Oven) di konbini
Gambar1. Pemanas Makanan

Dilihat dari gambar diatas Konbini juga memiliki jasa
penerimaan paket dimana tidak hanya di kantor pos
konbini juga dapat menerima penerimaan paket dari
luar kota. Dikarenakan banyaknya para pekerja pria
/wanita yang masih single sangat sibuk dengan
bekerja konbini berperan untuk menerima paket dari
pengirim dan juga menerima paket tersebut hingga
diambil oleh pemiliknya sehingga terlihat juga disini
konbini berperan memenuhi kebutuhan para pekerja
pria/wanita yang masih single yang mempunyai
waktu sibuk .
Fasilitas Cetak foto dan dokumen di konbini
Gambar 3. Mesin Foto Copy

Bisa dilihat dari gambar diatas hampir seluruh orang
yang membeli bento akan ditanyakan ingin
memanaskan atau tidak dikarenakan seluruh konbini

Dilihat gambar di atas Fasilitas konbini ini tentunya
sangat membantu masyarakat terutama kalangan para

pekerja dan anak sekolah , yang tidak memiliki printer
dirumah konbini menyediakan cetak foto dan
dokumen dan juga menyediakan mesin foto copy
hampir kesuluran dari masyarakat Jepang bisa
menggunakan mesin foto copy sendiri, layanan ini
dapat manfaatkan hanya dengan mengunduh dan
menginstal aplikasi toko yang sesuai, kemudian
membayar tagihan secara tunai melalui mesin
pembayaran yang tersedia. Mesin ini juga bisa
membantu orang asing dikarenakan mesin ini
mempunyai berbagai bahasa.
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ,
mesin foto copy ini sangat berguna bagi pekerja
kantoran yang tidak memiliki fax atau mesin print
dirumah, mesin ini sangat berguna untuk mencetak
dokumen para pekerja kantoran dan kebanyakan para
pekerja kantoran ini jarang memiliki mesin printer
dirumahnya sehingga mesin foto copy di konbini ini
sangat diminati bagi para pekerja Jepang termasuk
pekerja pria Jepang, dimana mesin ini sangat
membantu pekerja Ketika memiliki jam kerja yang
sibuk. Oleh karena itu tujuannya konbini
menyediakan mesin foto copy untuk membantu para
pekerja untuk mencetak document dikarenakan tidak
semua para pekerja di Jepang memiliki printer atau
fax dirumah, disini konbini menyediakan mesin foto
copy untuk melengkapi kebutuhan para pekerja
pria/wanita yang tidak memiliki mesin tersebut.
(Widya Arya (2020) Beberapa Fasilitas Konbini di
Jepang )
KESIMPULAN DAN SARAN
Perkembangan perekonomian , industri dan teknologi
sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Jepang
dimana perubahaan yang sangat signifikan sehingga
para pekerja sangat sibuk dengan pekerjaannya, di era
Sekarang konbini menyediakan hampir
semua
kebutuhan masyarakat Jepang terutama para pekerja
disediakan oleh konbini seperti makanan, minuman,
dan lain lain sehingga sangat membantu masyarakat
Jepang yang sangat sibuk untuk efisien waktu
sehingga para pekerja bisa fokus dengan pekerjaannya.
Selain itu konbini juga menyediakan berbagai fasilitas
yang sangat dibutuhkan oleh costumer.
Bagi masyarakat Jepang yang belum menikah konbini
merupakan tempat dimana mereka bisa melepaskan
kecapeannya dengan berbelanja di konbini seperti
membeli bir makanan dan lain lain, sehingga bagi
perkerja di Jepang konbini yang menyediakan
berbagai kebutuhan mereka sangat bersyukur bahwa

konbini ada dan membuat semuanya praktis sehingga
para pekerja tidak perlu menghabiskan waktu untuk
makan , dan para pekerja juga memiliki banyak waktu
untuk bekerja.
Penulis berharap pembaca dapat mengetahui
bagaimana sejarah konbini dan bentu peranan yang
disediakan oleh konbini. penelitian ini dapat
memberikan inspirasi kepada pembaca sehingga akan
muncul penelitian-penelitian baru yang juga
membahas tentang peranan konbini terhadap pekerja
Jepang yang masih single saat ini.
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