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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

A. Deskripsi Teori  

1. Pemberdayaan Perempuan  

a.  Konsep Pemberdayaan  

  Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis    

pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya‟ yang berarti kekuatan 

atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka 

pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, 

kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau 

kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang 

atau belum berdaya. 

 Sementara menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55),  

 pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi 

berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar 

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan 

pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada 

kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. 

 

 Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut 

Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi 

Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan,  ada 

empat indikator pemberdayaan. 

1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber 

daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan. 
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2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan 

asset atau sumber daya yang terbatas tersebut. 

3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai 

kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas 

pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut. 

4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-

sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau 

pembangunan secara bersama dan setara. 

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho 

(2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga 

langkah yang berkesinambungan. 

1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang 

diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki. 

2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan 

perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, 

mengontrol, dan mengambil manfaat. 

3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat 

dilepas. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau 

kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari 

pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum 

berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah 

pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan  pemilik sekaligus 

pengelola home industry  rempeyek di Dusun Pelemadu. 

b. Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi melalui 

Home Industry  

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia 

khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan 

dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti 
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rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, 

dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. 

Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang 

dikenal dengan istilah “tripple burden of women”, yaitu perempuan 

harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial secara 

bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan 

perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi 

sangat terbatas. 

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di 

bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan 

memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam 

pengaturan ekonomi rumah tangga. 

Menurut Riant Nugroho (2008: 164), tujuan dari program 

permberdayaan perempuan adalah : 

1) meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk  

melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai 

partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek 

pembagunan seperti yang terjadi selama ini,  

2) meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam 

kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar 

dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai 

perencana, pelaksana,  maupun melakukan monitoring dan 

evaluasi kegiatan, 

3) meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam 

mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil 

maupun industri besar untuk menunjang peningkatan 

kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang 

kerja produktif dan mandiri, 

4) meningkatkan peran dan fungsi  organisasi perempuan di 

tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum 

perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program 

pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. 
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       Di bidang ekonomi, permberdayaan perempuan lebih banyak 

ditekankan untuk meningkatkan  kemampuan dalam mengelola usaha, 

khususnya dalam hal ini adalah usaha home industry. Ada lima 

langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan 

kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF yang 

dikutip oleh Herri, dkk (2009: 5) lima langkah tersebut yaitu : 

1) membantu dan mendorong kaum perempuan untuk 

membangun dan mengembangkan pengetahuan serta 

kompetensi diri mereka, melalui berbagai program 

pelatihan, 

2) membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan 

pemasaran produk, 

3) memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan 

pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha, 

4) mendorong dan membantu kaum perempuan untuk 

mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

secara optimal, 

5) membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ 

Forum Pelatihan Usaha.  

 

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan 

menurut Riant Nugroho (2008:165-166) adalah : 

1) penguatan organisasi kelompok perempuan di segala 

tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti 

misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), 

perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan 

kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, 

pelaksana, maupun pengontrol, 

2) peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam 

pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini 

penting mengingat selama ini program pemberdayaan 

yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan 

peran masyarakat, 

3) pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan 

yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program 
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pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, 

4) peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar 

mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses 

dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan, 

5) peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan 

dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga 

hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan 

yang menunjang seperti kemampuan produksi, 

kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk 

mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas. 

 

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam home 

industry, hal yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim yang 

kondusif. Penciptaan iklim yang kondusif tersebut dapat dilakukan 

dengan : 

1) mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki, 

2) menciptakan aksesbilitas terhadap berbagai peluang yang 

menjadikannya semakin berdaya,  

3) tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti 

keberpihakan untuk  mencegah dan membatasi persaingan 

yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap 

yang lemah oleh yang kuat (Roosganda Elizabeth, 2007: 

131). 

c.    Strategi Pemberdayaan Perempuan  

Pada dasawarsa‟70-an kesadaran mengenai peran perempuan 

mulai berkembang yang diwujudkan dalam arah pendekatan program 

yang memusatkan pada masalah „Perempuan dalam Pembangunan‟. 



14 
 

 
 

Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran mengenai perlunya 

kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat 

dinikmati semua pihak. Timbulnya pemikiran perempuan dalam 

pembagunan (Women in Development/WID) karena perempuan 

merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga yang 

posisinya yang termarjinalisasi perlu diikutsertakan ke dalam 

pembangunan. Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran 

produktif perempuan dalam pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini 

adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, 

khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu 

peduli dengan sisi reproduktifnya. Sedangkan sasarannya adalah 

kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Bagi 

kalangan liberal dari Barat sangat terasa pengaruhnya dengan 

pendekatan WID ini. Pada saat itu proyek-proyek yang ada berusaha 

keras untuk meningkatkan akses perempuan khususnya perempuan 

dewasa miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. “Proyek 

yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan perempuan ini 

contohnya melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti menjahit, 

menyulam dan lain sebagainya” (Riant Nugroho, 2008: 137-138). 

Dalam realisasinya konsep WID gagal dalam menyertakan 

perempuan dalam proses pengambilan keputusan suatu proyek 

pembangunan, maka dari itu konsep Gender and Development (GAD) 

sebagai follow-up nya (2008: 140). Dalam konsep ini lebih didasarkan 
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pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan 

dan laki-laki dalam proses pembangunan. Pendekatan ini lebih 

memusatkan kepada isu gender dan tidak terlihat pada masalah 

perempuan semata. Pendekatan GAD merupakan satu-satunya 

pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dengan melihat 

semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan 

perempuan baik kerja produktif, reproduktif, privat maupun publik 

dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan 

mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini dikenal 

sebagai “pemberdayaan”. Menurut Julia Cleves “Pemberdayaan  ini 

lebih menekankan pada strategi pemberdayaan dari bawah ke atas 

(bottom-up) dari pada pemberdayaan dari atas ke bawah (top-down)” 

(Julia Cleves Moss, 1996: 209-210). 

  Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan 

peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta 

merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri 

mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan 

perempuan khususnya dalam penelitian ini adalah di bidang 

pengembangan home industry. 
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Tabel 1. Women in Development (WID) & Gender and  Development (GAD). 

   

 WID GAD  

Pendekatan   Berusaha mengintegrasikan 

perempuan ke  dalam 

proses pembangunan.  

 Berusaha memberdayakan dan 

mentransformasi hubungan tak 

setara anatara pria dan wanita. 

Fokus  Perempuan  Hubungan antara pria dan wanita 

Permasalahan   Pengesampingan 

perempuan dari proses 

pembangunan. 

 Hubungan kekuatan tak setara 

yang menghalangi pembangunan 

yang layak dan partisipasi penuh 

perempuan. 

Sasaran  Pembangunan yang lebih 

efesien dan efektif. 

 Pembanguan yang layak dan 

berkelanjutan. 

 Pria dan wanita berbagi dalam 

pengambilan keputusan dan 

penguasaan. 

Strategi   Menerapkan proyek-

proyek perempuan, unsur-

unsur perempuan, dan 

proyek-proyek terpadu. 

 Meningkatkan 

produktivitas dan 

penghasilan perempuan. 

 Meningkatkan kemampuan 

perempuan dalam 

mengelola rumah 

tangganya. 

 Mengidentifikasi dan 

memperuntukkan kebutuhan 

jangka pendek yang ditentukan 

oleh pria dan wanita untuk 

meningkatkan kondisi mereka. 

 Mengidentifikasi dan 

memperuntukkan kepentingan 

pria dan wanita untuk jangka 

panjang. 

                     Sumber : Riant Nugroho (2007: 179) 

 

d. Pendekatan Efesiensi terhadap Women in Development (WID) 

  

Pendekatan efesiensi terhadap perempuan dalam pembangunan  

dinyatakan berdasarkan kebijakan Overseas Development 

Administration (ODA)  yang tercatat tahun 2009 dan berbunyi : 

“…Perempuan memegang kunci bagi masyarakat yang lebih 

produktif dan dinamis. Jika mereka sendiri sehat dan 

berpengetahuan, serta memiliki akses yang lebih besar terhadap 

pengetahuan, keterampilan dan kredit, mereka akan lebih 

produktif secara ekonomis…” (Julia Cleves Moss, diterjemahkan 

oleh Hatian Silawati, 1996: 206). 
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Pendekatan efesiensi berkerja pada dua tingkat yang berbeda. Untuk 

memastikan efesiensi dalam projek pembangunan menuntut 

keterlibatan perempuan karena mereka sering lebih efesien dan setia 

dibanding laki-laki. Aspek kedua adalah kebijakan pembangunan pada 

tingkat makro menuntut efesiensi dan produkrivitas dalam program 

penyesuaian struktural (1996: 207). 

e. Pendekatan Pemberdayaan atau Gender and Development (GAD) 

 

Pendekatan pemberdayaan memahami tujuan pembangunan 

bagi perempuan adalah dalam hal kemandirian dan kekuatan internal, 

dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang 

yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan 

dibandingkan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dalam 

pendekatan pemberdayaan berpendapat bahwa perkembangan 

organisasi perempuan, yang mengarah pada mobilitas politik, 

peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat, merupakan syarat 

penting bagi perubahan sosial yang berkelanjutan (1996: 210). 

Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan  maka ada  4 (empat) 

langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. 

1) Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment); 

2) Kesetaraan Gender (Gender Equality); 

3) Pemberian Peluang dan Penguatan Aksi (Affirmative Action); 

4) Harmonisasi atau Sinkronisasi Peraturan/Perundang-

undangan dan Kebijakan (Synchronization of Regulations 

and Policies). (Program Pemberdayaan Perempuan Biak 

Tahun 2006-2007) 
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Adapun menurut Delly Maulana (2009: 46) menyebutkan strategi 

yang perlu dilakukan dalam peningkatan produktivitas perempuan 

yaitu : 

1) pelaksanaan permberdayaan melalui sistem kelembagaan 

atau kelompok, 

2) program pemberdayaan spesifik sesuai kebutuhan 

kelompok, 

3) pengembangan kelembagaan keuangan mikro di tingkat 

lokal, 

4) penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi 

produktif, 

5) pengembangan usaha yang berkesinambungan, 

6) pelibatan keluarga atau suami kelompok sasaran, 

7) keterpaduan peran serta seluruh stakeholders, 

8) penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap 

modal usaha, 

9) fasilitas bantuan, permodalan bersifat bergulir untuk 

pemupukan permodalan, 

10) pemantapan serta pendampingan untuk kemandirian 

kelompok. 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan pemberdayaan diperlukan keberpihakan dari pihak laki-

laki. Hal ini sesuai dengan teori Gender and Development, dimana 

teori ini tidak hanya menfokuskan pada perempuan tetapi juga fokus 

terhadap keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. 

f. Implementasi Pemberdayaan Perempuan 

   Pendekatan pemberdayaan dikenal dengan model Gender and 

Development. Dalam pendekatan ini bertujuan memahami  

pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan  kekuatan 

internal dari diri perempuan itu sendiri. Model ini lebih mementingkan 

pada perkembangan organisasi perempuan yang mengarah pada 
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tingkat kesadaran dan pendidikan rakyat. Sebagai contoh adalah 

kegiatan pemberdayaan perempuan di Ahmedabad, Gujarat, India. 

Pemberdayaan ini dilakukan oleh Self-Employed Women’s Association 

(SEWA). Sebelum adanya pemberdayaan, perempuan di Ahmedabad 

berkerja sebagai pemulung kertas. Hasil yang diperoleh dari 

memulung hanya 10 persen dari nilai kertas yang dikumpulkan. 

Melalui asosiasi SEWA, perempuan di Ahmedabad diberikan bantuan 

untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan pelatihan serta 

mendirikan bank sendiri untuk komunitas mereka. Namun dalam 

upaya pemberdayaan yang dilakukan, perempuan masih dihadapkan 

pada banyaknya korupsi dan kendala, ketika orang dengan 

kepentingan pribadi menghentikan jalan mereka.  

Menghadapi bermacam-macam tekanan ini, pemulung kertas 

mengorganisasikan diri dalam serangkaian kerja sama. Dengan 

memanfaatkan kekuatan dan posisi kolektif, mereka menggunakan 

solusi imajinatif untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pada 

bersandar pada niat baik agar mereka mendapat akses terhadap kertas. 

Mereka justru meneliti sistem tender dan belajar bagaimana bersaing 

dengan para kontraktor dengan kondisinya sendiri dan mereka 

berjuang agar terbebas sepenuh dari perantara serta berharap agar 

mempunyai pabrik sendiri untuk memproses kembali kertas mereka. 

Adanya kekuatan mereka yang terpadu dan tak kenal nyerah, para 
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pemulung tersebut menjadi diri mereka sebagai kekuatan yang patut 

diperhitungkan dimata pemerintah, kontarktor dan diri mereka sendiri. 

Pada saat yang sama, SEWA bekerja dengan pemulung kertas 

guna menemukan cara-cara alternatif peningkatan pendapatan. Dari 

adanya usaha pemberdayaan tersebut, perempuan di Ahmedabad saat 

ini telah mampu hidup lebih baik. Mereka telah mampu memperoleh 

harga yang lebih baik untuk kertasnya serta mampu mendirikan 

koperasi. “Empat koperasi baru para mantan pemulung kertas 

terbentuk : penenunan, kebersihan, kabel elektronik dan produksi file” 

(Julia Cleves Mosse. 2007: 211-213). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

pemberdayaan cukup penting untuk meningkatkan kemandirian 

perempuan khususnya di bidang ekonomi. Peran adanya lembaga atau 

organisasi serta keberpihakan dari laki-laki mampu membuat 

perempuan meningkatkan kualitas hidupnya yang pada akhirnya dapat 

berpengaruh positif pada peningkatan ekonomi keluarga.  

2. Pendapatan 

a.    Definisi Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para 

anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa 

atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta 

membentuk produk nasional. Menurut Wahyu Adji “Pendapatan atau 

income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan 
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dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam 

tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun” (Wahyu Adji, 2004: 3). 

Bambang Swasta Sunuharjo dalam Buku Kemiskinan dan 

Kebutuhan pokok yang dikutip Riana Mustika Agustin (2010: 23)  

merinci pendapatan dalam 3 kategori yaitu : 

1) pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa 

uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya 

sebagai balas jasa atau kontra prestasi, 

2) pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan  yang 

sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk 

balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa, 

3) pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah 

segala penerimaan yang bersifat  transfer redistributive 

dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah 

tangga. 

 

b.   Pendapatan Keluarga   

Menurut T.Gilarso (2002: 63) “Pendapatan keluarga 

merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena 

sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi”. Secara 

konkritnya pendapatan keluarga berasal dari : 

1) usaha itu sendiri : misalnya berdagang, bertani, membuka 

usaha sebagai wiraswastawan, 

2) bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri 

atau karyawan, 

3) hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan 

lain-lain. Pendapatan bisa berupa uang maupun barang 

misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas 

perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan 

manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan 

pendapatan riil berupa barang. 

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada 

pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah 
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keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan 

subsistem. Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa 

uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. 

Pendapatan informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui 

pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya. ”Sedangkan 

pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor 

produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dengan 

konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat kecil” (Nugraheny 

Mustika, 2009: 15). 

Berkaitan dengan pengertian ini maka dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan keluarga adalah jumlah keseluruhan pendapatan 

yang diterima dari pendapatan formal, informal dan pendapatan 

subsistem. Dalam penelitian ini yang dimaksud pendapatan kelurga 

adalah pendapatan keseluruhan yang diterima keluarga perempuan 

pemilik sekaligus pengelola home industry baik dari hasil home 

industry maupun non- home industry. 

c. Metode Perhitungan Pendapatan  

Menurut Soediyono yang dikutip oleh Riana Mustika Agustin 

(2010: 26-27) perhitungan pendekatan pendapatan sebagai berikut. 

1) Pendekatan hasil produksi 

 Besarnya pendapatan dapat dihitung dengan 

mengumpulkan data tentang hasil akhir barang dan jasa 

untuk suatu unit produksi yang menghasilkan barang dan 

jasa. 

2) Pendekatan Pendapatan 
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 Pendapatan dapat dihitung dengan mengumpulkan data 

tentang pendapatan yang diperoleh oleh suatu rumah 

tangga keluarga. 

3) Pendekatan Pengeluaran  

 Menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan 

seluruh pengeluran yang dilakukan oleh suatu unit 

ekonomi. 

 

Pendekatan perhitungan pendapatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan pendapatan yang mengumpulkan 

semua pendapatan yang diperoleh keluarga baik itu dari hasil 

bekerjanya di usaha home industry, pekerjaan pokoknya maupun 

pekerjaan sampingannya.   

3. Usaha Kecil 

a. Undang-undang  

Upaya untuk pemberdayaan usaha kecil diatur oleh : 

1) UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang memberikan 

landasan hukum yang kuat untuk tumbuh kembangnya usaha 

kecil.  

2) UU No. 20 tahun 2008 merupakan pengganti UU No. 9 tahun 

1995. Dalam UU ini dijelaskan tentang Usaha Kecil dan 

Menengah yang terkait dengan pengertian, kriteria, asas dan 

tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, penumbuhan iklim 

usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, 

kemitraan serta koordinasi dan pengendalian  usaha mikro, 

kecil, dan menengah (www.depkop.go.id, diakses tanggal 27 

Maret 2011). 

http://www.depkop.go.id/
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b. Definisi Usaha Kecil 

Usaha Kecil menurut UU No 20 tahun 2008 pasal 1 

menjelaskan: 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

 

Kriteria tersebut di jelaskan dalam pasal 6 yaitu : 

 

1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah). (www.depkop.go.id, diakses 27 Maret 2011) 
 

Usaha kecil disini meliputi usaha kecil informal dan usaha 

kecil tradisional. Usaha kecil informal adalah usaha yang belum 

terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Usaha kecil 

informal meliputi petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang 

asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. 

Sementara itu, usaha kecil tradisional adalah usaha yang 

menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara 

turun temurun, atau berkaitan dengan seni dan budaya (Sutrisno 

Iwanto, 2002: 47-48). 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil 

adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang kekayaan 

http://www.depkop.go.id/
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bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha 

home industry yang dimiliki sekaligus dikelola oleh perempuan di 

Dusun Pelemadu.  

c. Karakteristik Usaha Kecil 

Karakteristik usaha kecil menurut Soeharto Prawirokusumo 

(2010: 48-49). 

1) Usaha kecil biasanya dikelola oleh pemiliknya sehingga 

disebut owner-manager yang biasanya bertindak sebagai 

pimpinan yang memberikan arah kepada beberapa staf 

yang tidak terlalu banyak dan tidak berspesialisasi untuk 

menjalankan usaha. Mereka disebut management team 

yang biasanya berasal dari anggota keluarga, sanak 

saudara  atau teman dekat. 

2) Usaha kecil biasanya hanya mempunyai single product 

line tidak diversifikasi usaha. Volume usaha relatif kecil. 

3) Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya 

dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan 

wewenang kepada orang lain. 

4) Hubungan antara management dengan pekerjaannya 

bersifat sangat dekat. 

5) Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi 

fungsional. 

6) Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat. 

7) Kurang mempunyai long term planning. 

8) Biasanya tidak go public.  

9) Lebih berorientasi kepada survival untuk menjaga 

owner’s equity dari pada profit maximumisasi. 

10) Tidak dominan dalam pasar. 
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d. Pendekatan Pemberdayaan Usaha Kecil  

 Dalam  Bab V tentang Penumbuhan Iklim Usaha dan Bab VI 

tentang pengembangan usaha serta Bab VII tentang Pembiayaan dan 

Penjaminan dari UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, ada 

tiga hal yang dapat digunakan sebagai pendekatan utama dalam 

pemberdayaan usaha kecil. 

1) Penumbuhan iklim usaha melalui pembinaan dan 

pengembangan 

 Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah 

melalui penetapan berbagai peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan 

ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, 

kesempatan yang sama, dan dukungan usaha seluas-

luasnya. Iklim usaha ditumbuhkan pemerintah melalui 

penetapan peraturan perundang-undangan dan 

kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan 

prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, 

kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan 

kelembagaan. 

2) Pengembangan  

Pengembangan dilakukan pemerintah untuk menguatkan 

usaha kecil dan menengah dengan memberikan fasilitas 

agar usaha tersebut dapat berkembang dan dapat menjadi 

usaha tangguh dan mandiri. Fasilitas yang diberikan 

seperti dalam bidang: produksi dan pengolahan, 

pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan 

teknologi.  

3) Pembiayaan dan Penjaminan  

Pembiayaan berupa pemberian pinjaman,hibah dan 

pembiayaan lainnya. Dan dapat juga berupa pemberian 

intensif dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

bentuk kemudahan persyaratan perijinan, keringanan tarif 

sarana dan prasarana atau bentuk lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia 

usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro 

kecil.   

 

Sedangkan  kaidah  pemberdayaan dalam hal pemberdayaan 

usaha bagi UKM dan Koperasi antara lain : 
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1) pemberian pemberdayaan harus dapat mendukung 

terciptanya persaingan, 

2) pemberdayaan harus memperhatikan keseimbangan untuk 

jangka panjang tidak akan mengganggu jalannya 

perekonomian, 

3) pemberdayaan harus dikembangkan mengikuti perubahan 

praktik bisnis (Soeharto Prawirokusumo, 2003: 18). 

 

e. Model Pengembangan Usaha Kecil 

Dalam pengembangan usaha kecil perlu adanya sinergisitas 

dengan usaha besar agar usaha kecil tetap dapat bertahan. Menurut 

Soeharto Prawirokusumo (2001: 115), salah satu upaya untuk 

mempercepat pertumbuhan kualitatif UKM adalah  melakukan sinergi 

dengan Usaha Besar (UB) dalam bentuk : 

1) subkontrak (UB) kepada UKM baik dalam hal internal service 

maupun kegiatan produksi dan distribusinya. Selanjutnya 

UKM akan tumbuh lebih cepat dan terjadi pemerataan usaha 

dan kekayaan, 

2) kemitraan inti-plasma franchising, vendor, dan kegiatan lain, 

3) restrukturisasi UB lewat outsorcing, spin-off, management buy 

outs and tradeoff, 

4) transferring pengalaman dan knowhow dari UB,  

5) pelatihan dan pendidikan pada UKM, 

6) pengembangan usaha dan pembangunan daerah lewat 

program-program inkubator dan technologi park oleh UB. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian oleh Putri Astini pada tahun 2009 dengan judul penelitian : 

“Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui 

Kegiatan Home Industry di Dusun Kaliwaru, Kabupaten Gunung Kidul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini sama-sama membahas 

tentang pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui home 
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industry. Dalam penelitian ini pemberdayaan yang dilakukan untuk 

perempuan sudah cukup maksimal. Pemberdayaan dilakukan melalui 

kegiatan membuat produk, latihan dan penyuluhan. Dalam upaya 

meningkatkan perekonomian perempuan diadakan juga arisan, simpan-

pinjam, tabungan, dan jimpitan beras. Partisipasi ibu-ibu yang 

mengikuti kegiatan PKK cukup besar namun masih bersifat pasif dan 

dalam pelaksanaannya tidak semua program PKK dapat dilaksanakan.  

2. Penelitian oleh Ida Royani pada tahun 2008 dengan judul penelitian. 

“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Oleh Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Sosial di Kelurahan 

Segara Makmur Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi”. Dalam penelitian 

upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Penanggulangan Sosial (BPMP) untuk pemberdayaan ekonomi  

masyarakat miskin dilakukan melalui pembentukan kelompok dan 

pendampingan. Keberhasilan dalam program pemberdayaan masyarakat 

ini mencapai 73% dari 6000KK. Keberhasilan secara fisik program ini 

adalah tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat. Penelitian ini sama-

sama meneliti tentang pemberdayaan dalam bidang ekonomi. 

3. Penelitian oleh Sugeng Haryanto tahun 2008 dengan judul : “Peran 

Aktif Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: 

Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu di Pucanganak Kecamatan 

Tugu, Trenggalek”. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran 

wanita dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan 
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penelitian ini pendapatan yang diterima oleh wanita pekerja pemecah 

batu  menurut mereka dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sebesar 

73,33%, dengan hal tersebut kontribusi pekerja wanita terhadap 

pendapatan yang diterima suami cukup signifikan. Dalam hal 

penggunaannya, pendapatan yang diterima digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan pokok sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah dan juga untuk 

kebutuhan yang sifatnya sosial seperti arisan, bowo (menyumbang 

orang yang sedang hajatan).  

C. Kerangka Berpikir 

Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi 

berdaya, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan 

atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Dalam melakukan  

pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang 

tertinggal. 

Pemberdayaan pada kaum perempuan adalah usaha untuk 

meningkatkan atau mendorong kaum perempuan agar mampu meningkatkan 

kemampuannya. Pemberdayaan ini sangat diperlukan karena dalam 

kehidupan sehari-hari perempuan sering mengalami keterbatasan dalam 

mengaktualisasikan dirinya. Keterbatasan tersebut menyebabkan perempuan 

kurang dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga. Adapun 

keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya 

kesempatan kerja, hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga 

serta kendala tertentu yang dikenal dengan istilah “tripple burden of women”, 
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yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi 

sosial secara bersamaan di masyarakat. Dengan alasan tersebut pemberdayaan 

perempuan perlu dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan 

dan peran aktif perempuan dalam rangka meningkatkan pendapatannya. 

Seperti halnya pemberdayaan di bidang home industry yang dilakukan 

PKPEK dan PNM di Dusun Pelemadu, Desa Sriharjo. Pemberdayaan 

dilakukan untuk membantu pengelola home industry  dalam mengembangkan 

usaha home industry yang dikelolanya. Dalam penelitian ini lebih 

dikhususkan pada home industry rempeyek yang dimiliki sekaligus dikelola 

perempuan. 

Dalam melakukan proses pemberdayaan, di gunakan analisis dengan  

pendekatan Women in Development (WID) dan Gender and Development 

(GAD). Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mengetahui 

fokus dalam pemberdayaan tersebut. Apakah dalam melakukan 

pemberdayaan hanya berpusat kepada perempuan atau melibatkan pihak laki-

laki.   

Sesuai dengan pengertian pemberdayaan yaitu usaha untuk membuat 

yang tidak atau belum berdaya menjadi berdaya, maka harapannya dengan 

dilakukan pemberdayaan dapat membantu perempuan pemilik sekaligus 

pengelola di Pelemadu untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan 

pendapatan keluarganya. 
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      Gambar 1. Bagan Uraian Kerangka Berpikir 

D. Pertanyaan Penelitian  

Pertanyaan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Bagaimanakah bentuk program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh 

PKPEK dan PNM dalam hal pengembangan home industry di Dusun 

Pelemadu? 

 

Pendekatan GAD : 

- fokus hubungan antara laki-laki  

dan wanita, 

- pembuatan undang-undang / 

peraturan  berkenaan dengan 

kesamaan antara laki-laki dan 

perempuan, 

- mengarah pada perlunya sebuah 

organisasi. 
-  

Pendekatan WID: 

- fokus hanya pada perempuan, 

- peningkatan produktivitas 

perempuan , 
- akses terhadap pengetahun, 

keterampilan dan kredit, 
- peningkatan  penghasilan 

perempuan. 
 

Pemberdayaan perempuan 

melalui home industry 

Pengembangan usaha home 

industry yang dikelola 

perempuan 

Peningkatan pendapatan 

keluarga 

PKPEK dan PNM  
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2. Seberapa besar peningkatan pendapatan home industry yang dimiliki 

sekaligus dikelola perempuan setelah adanya pemberdayaan di Dusun 

Pelemadu? 

3. Berapa perubahan proporsi pendapatan perempuan dari hasil home 

industry dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga sebelum 

dan setelah adanya pemberdayaan  di Dusun Pelemadu? 

 

 

 

 

 

 


