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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kota yang berkelanjutan semakin dikaitkan dengan konsep kualitas hidup 

(Maliene, Howe, & Malys, 2008). Adapun kualitas hidup ini menjadi bagian penting dalam isu sosial 

ekonomi. Unsur esensial dari kualitas hidup adalah perumahan (Winston & Eastaway, 2007) yang 

merupakan bagian dari seseorang untuk melakukan perannya baik reproduksi maupun produksi. 

Hubungan antara kualitas hidup dan perumahan ini mengakibatkan berkembangnya fungsi rumah 

yang tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal tapi juga untuk aktivitas ekonomi. Keberagaman 

fungsi rumah ini digambarkan sebagai strategi peningkatan mata pencaharian bagi rumah tangga 

berpenghasilan rendah (Chandrasekhar, 2014). Saat ini, banyak rumah yang juga merupakan tempat 

usaha sehingga menjadi tempat untuk menghasilkan uang. Hal tersebut sejalan dengan salah satu 

indikator keberlanjutan yaitu perumahan yang berdekatan dengan tempat kerja (Winston, 2007).  

Salah satu upaya untuk mewujudkan permukiman yang berkelanjutan sebagai pembentuk 

kota yaitu melalui kontribusi dari sektor ekonomi mikro berbasis rumah. Hal ini sesuai dengan tujuan 

ekonomi dari peningkatan pengembangan usaha mikro yakni peningkatan pendapatan rumah tangga 

(Schutjens dan Wever dalam Kantor, 2005) yang berpengaruh pada taraf konsumsi. Berdasarkan 

Badan Pusat Statistik, pengeluaran ini dilakukan untuk mempertahankan standar hidup yang sering 

dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup (Rajović & Jelisavka, 2016). Dengan demikian, 

permukiman yang penghuninya memiliki aset ekonomi berpengaruh untuk kelangsungan hidup 

(viability) yang pada gilirannya berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup sehingga mendorong 

terciptanya keberlanjutan sebuah permukiman. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penopang perekonomian di negara-

negara berkembang termasuk Indonesia. Adapun di Indonesia sendiri, UMKM memiliki andil besar 

dalam perekonomian yaitu dengan tingkat penyerapan tenaga kerja berkisar 97% untuk skala 

nasional dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 60% (Sarwono, 2015). 

Selain itu, telah terbukti bahwa UMKM merupakan satu-satu nya jenis usaha yang relatif tidak 

terpengaruh dan mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia pada tahun 1998. 

Salah satu jenis usaha yang tumbuh untuk menciptakan pekerjaan secara mandiri (self-employment) 

akibat terbatasnya akses terhadap sektor formal adalah UMKM berbasis rumah (Tipple, 2005).  

UMKM berbasis rumah berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi khususnya 

pendapatan rumah tangga sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan perumahan di 

permukiman berpenghasilan rendah (Smit & Donaldson, 2011). Hal ini berhubungan dengan 
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bertambahnya sumber pendapatan keluarga. Keberadaan UMKM berbasis rumah dapat 

meningkatkan persentase anggota rumah tangga yang bekerja dan menghasilkan uang (Tipple, 2006). 

Lebih lanjut, UMKM berbasis rumah merupakan sektor ekonomi yang memberikan peluang bagi 

siapa saja termasuk perempuan dari keluarga miskin untuk memiliki pekerjaan produktif di tengah 

pergerakan dan hubungan sosial yang terbatas dalam masyarakat budaya patriarki (Tipple, 2005; Al-

Dajani & Marlow, 2010). Maka dari itu, berkembangnya UMKM berbasis rumah sangat potensial 

dalam meningkatkan pendapatan keluarga khususnya melalui pemberdayaan ibu rumah tangga.  

Berbagai pendekatan dalam perspektif gender mendorong adanya keterlibatan perempuan 

dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan Kesejahteraan Perspektif Gender memandang perempuan 

hanya sebagai penerima pasif dari pembangunan. Adapun dalam hal ini, peran produksi menjadi 

tanggung jawab laki-laki sementara perempuan memiliki peran reproduksi seperti mengurus anak 

dan mengurus rumah tangga. Tidak adanya pertimbangkan potensi dan peran perempuan dalam 

peningkatan kesejahteraan keluarga (Moser dalam Susanti & Mas’udah, 2017) mengakibatkan 

perempuan menjadi sangat tergantung dan tidak ada fasilitas bagi mereka untuk menjadi lebih 

mandiri.  

Padahal, studi menunjukkan bahwa perempuan memegang tanggung jawab dan 

berkontribusi terhadap kelangsungan hidup keluarganya bahkan dapat menjadi sumber pendapatan 

utama dalam rumah tangga (Surbakti, Susanti, Ihromi dalam Susanti & Mas’udah, 2017). Maka dari 

itu, kontribusi perempuan dalam pembangunan penting terutama pada level rumah tangga. 

Keberhasilan pembangunan akan tercapai ketika perempuan terlibat dalam proses pembangunan 

(Moser dalam Susanti & Mas’udah, 2017). Keberadaan UMKM berbasis rumah dapat menjadi salah 

satu metode pelibatan perempuan dalam membantu perokomian rumah tangga dan berpengaruh pada 

kualitas hidup keluarga. 

UMKM berbasis rumah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat bekerja di 

lingkungan tempat tinggal tanpa meninggalkan tanggung jawab dalam rumah tangga (Susanti & 

Mas’udah, 2017). Selain itu, berbeda dengan sektor formal, UMKM berbasis rumah tidak 

mempersyaratkan pendidikan formal dan memiliki waktu kerja yang fleksibel. Keterbatasan akses 

terhadap pendidikan dan pelatihan, serta tanggung jawab dalam rumah tangga memang menjadi 

penyebab utama seorang perempuan dalam keluarga miskin sulit mendapatkan pekerjaan khususnya 

di sektor formal dengan waktu kerja yang ketat.  

Usaha mandiri yang dilakukan oleh perempuan merupakan alat yang dapat membantu 

mengurangi kemiskinan (Al-Dajani & Marlow, 2010). Hal ini terkait dengan anggota keluarga yang 

bekerja dalam sebuah keluarga di luar pencari nafkah utama. Argumen ini didukung oleh penyataan 

bahwa perempuan diberdayakan melalui usaha berbasis rumah guna kesejahteraan keluarga yang 

lebih baik (Al-Dajani & Marlow, 2013). Pendapatan tambahan yang dihasilkan oleh perempuan 
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secara mandiri melalui usaha berbasis rumah memungkinkannya untuk mengklaim otonomi dalam 

pendistribusian keuangannya dalam unit keluarga. Lebih lanjut, pengalokasian pendapatan untuk 

tujuan penting lainnya dapat mendorong proses pembangunan (Naila Kabeer; Amartya Sen dalam 

(Kantor, 2005). Maka dari itu, pemberdayaan perempuan sebagai individu yang mengelola keuangan 

rumah tangga penting bagi kontrol pendapatan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

yang lebih baik. 

Banyak studi yang menunjukkan bahwa pendapatan di bawah kendali perempuan lebih 

sering digunakan untuk membiayai keluarga daripada di bawah kendali laki-laki (Kantor, 2005). 

Salah satu contohnya yaitu dengan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini 

memotivasi perempuan untuk masuk ke dalam kegiatan yang menghasilkan uang guna mengatasi 

kemiskinan material yang selama ini menjadi pembatas dalam masyarakat. Dengan demikian, peran 

perempuan dalam ekonomi keluarga berpotensi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar 

hidup pada level rumah tangga. 

Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sejak lama menghadapi 

masalah kemiskinan dalam pembangunannya sesuai Grafik 1.1. Angka kemiskinan pada tahun 2017 

adalah 11,38% (https://jateng.bps.go.id/). Adapun dalam kurun waktu 1996-2017 angka kemiskinan 

paling rendah terjadi pada tahun 2009 (10,8%) dan paling tinggi tahun 1996 (24,47%). Terdapat 

kecenderungan perbaikan angka kemiskinan Kabupaten Pati dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 

Di sisi lain, pengembangan usaha kecil di Kabupaten Pati semakin meningkat sehingga berpotensi 

untuk mengurangi kemiskinan pada level rumah tangga.  Perkembangan usaha kecil di Kabupaten 

Pati dapat dilihat pada tabel 1.  

 
Sumber: https://jateng.bps.go.id/  

Grafik 1. 1 Angka Kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 1996-2017 
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Tabel I. 1 Pertumbuhan Usaha Kecil Kabupaten Pati 

Tahun Jumlah Usaha Mikro Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro 

2013 21.493 - 

2014 22.717 5,69 

2015 23.111 1,73 

Sumber: (Nisa, 2017) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana 

pemberdayaan perempuan melalui UMKM berbasis rumah dapat meningkatkan standar hidup pada 

level rumah tangga di Kabupaten Pati. Standar hidup rumah tangga ini penting dalam peningkatan 

kualitas hidup (Rajović & Jelisavka, 2016). Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi dalam mewujudkan permukiman yang berkelanjutan khususnya pada elemen ekonomi. 

Keberlanjutan ekonomi yang dimaksud adalah terkait keberlangsungan hidup rumah tangga 

(viability) akibat adanya peningkatan pendapatan keluarga yang merupakan hasil dari pemberdayaan 

perempuan melalui UMKM berbasis rumah. 

 

1.2  Masalah Penelitian 

Kabupaten Pati masih menghadapi masalah kemiskinan dalam pembangunanya. Angka 

kemiskinan pada tahun 2017 adalah 11,38%. Adapun dalam kurun waktu 1996-2017 angka 

kemiskinan paling rendah terjadi pada tahun 2009 (10,8%) dan paling tinggi tahun 1996 (24,47%). 

Disisi lain, Kabupaten Pati memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro. Perkonomian 

Kabupaten Pati ditopang oleh sekitar 42.000 pelaku UMKM (https://www.patinews.com/, 2016). 

Adapun sesuai dengan teori, dengan adanya usaha mikro yang semakin berkembang ini berpotensi 

untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Pati.  

Mojomulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tambakromo dengan UMKM Batik 

Pesantenan yang dirasa mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi warga setempat melalui 

pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai pembatik. UMKM Batik Pesantenan dirintis sejak tahun 

2013 oleh Ibu Sri Puji Astuti. Menurut pernyataan beliau dalam wawancara Simpang 5 TV pada 28 

November 2017, berdirinya UMKM ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap lingkungan 

sekitar. Kondisi yang dimaksud yaitu banyak ibu-ibu yang menganggur dan ditinggal suami pergi 

merantau baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, UMKM batik ini bertujuan untuk 

memberdayakan perempuan dan menghidupkan perekonomian di desa tersebut. 

Hingga tahun 2018, sekitar dua ratus (200) ibu rumah tangga telah dilatih dan sebanyak 

144 masih aktif terlibat dalam UMKM Batik Pesantenan hingga saat ini. Keterlibatan ibu rumah 

tangga dalam usaha ini memberikan nilai tambah terhadap waktu ibu-ibu sehingga menjadi lebih 

produktif (bernilai uang) dibandingkan sebelumnya dan mampu membantu untuk mencukupi 
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kebutuhan hidup keluarga. Adapun pada awalnya, ibu rumah tangga tersebut tidak memiliki 

penghasilan tetap. Berdasarkan kondisi tersebut maka timbul pertanyaan penelitian yaitu “Seberapa 

jauh pemberdayaan perempuan melalui UMKM berbasis rumah mampu meningkatkan standar 

hidup pada level rumah tangga?” di Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.  

 

1.3  Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemberdayaan perempuan melalui UMKM 

berbasis rumah mampu meningkatkan standar hidup pada level rumah tangga di Desa Mojomulyo, 

Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Identifikasi latar belakang pemberdayaan dalam UMKM berbasis rumah Batik Pesantenan  

2. Analisis profil aktivitas dan ketenagakerjaan UMKM berbasis rumah Batik Pesantenan 

3. Analisis proses pemberdayaan perempuan melalui aktivitas UMKM berbasis rumah Batik 

Pesantenan 

4. Analisis perbandingan standar hidup rumah tangga sebelum dan sesudah menjadi pelaku 

UMKM berbasis rumah Batik Pesantenan 

5. Analisis peran pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan standar hidup pada level 

rumah tangga 

1.4  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam studi ini meliputi ruang lingkup wilayah makro dan mikro serta ruang 

lingkup materi. Masing-masing ruang lingkup baik wilayah maupun materi dijelaskan secara terpisah 

sebagai berikut. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Secara geografis, wilayah penelitian berada di daerah Pati bagian Selatan. Adapun 

secara administratif, empat kecamatan yang termasuk dalam wilayah penelitian yakni 

Kecamatan Tambakromo, Gabus, Kayen, dan Sukolilo, Kabupaten Pati. Keempat 

kecamatan ini merupakan lokasi terkait aktivitas pemberdayaan melalui UMKM berbasis 

rumah ‘Batik Tulis Pesantenan’. Hubungan lokasi tersebut dengan aktivitas usaha adalah 

sebagai daerah asal tenaga kerja yang aktif hingga sekarang. 
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Sumber: hasil olahan peneliti, 2018 

Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 
 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi  

Penelitian ini berfokus pada analisis peran pemberdayaan perempuan terhadap 

perubahan standar hidup pada level rumah tangga. Aktivitas pemberdayaan merujuk pada 

usaha berbasis rumah ‘Batik Tulis Pesantenan’ yang dirintis oleh Ibu Sri Puji Astuti sejak 

tahun 2013 dan dilatarbelakangi oleh keprihatinan Beliau terhadap lingkungan sekitar. 

Adapun dalam aktivitas pemberdayaan ini secara khusus berkaitan dengan aktivitas 

produksi kain batik. Adapun pembahasannya akan dibatasi dalam beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Kajian latar belakang aktivitas pemberdayaan meliputi sejarah, profil kegiatan 

usaha, dan profil ketenagakerjaan 

2. Kajian proses pemberdayaan meliputi variabel kemauan untuk terlibat dan kontrol. 

3. Kajian perubahan standar hidup sebelum dan setelah terlibat minimal 3 tahun (sejak 

tahun 2015) dalam aktivitas pemberdayaan yang diklasifikasikan menjadi tiga kelas 

yakni ‘meningkat’, ‘stagnan’, dan ‘menurun’.  

4. Kajian peran pemberdayaan terhadap perubahan standar hidup pada level rumah 

tangga 

 



7 
 

 
 

1.5  Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait pemberdayaan melalui usaha berbasis rumah belum banyak dilakukan 

sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu biasanya mengkaji pemberdayaan dalam program 

pemerintah atau usaha berbasis rumah dalam kajian yang berbeda. Penelitian ini secara garis besar 

memfokuskan pada proses pemberdayaan yang dilakukan dalam aktivitas Usaha Batik Pesantenan. 

Berikut perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang juga menitikberatkan pemberdayaan untuk 

meningkatkan produktivitas individu sebagai bahan kajian, dilihat berdasarkan judul penelitian, 

tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Penjabaran mengenai penelitian terdahulu 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel I.2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul 

Penelitan 

Tujuan 

Penelitan 

Metode Hasil Penelitian 

Raden 

Harya 

Andrianto 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dalam 

Pengembangan 

Desa Wisata 

(Studi Kasus 

Desa Wisata 

Petinsari, DIY) 

Mengkaji 

bagaimana 

proses 

pemberdayaan 

masyarakat 

dalam 

keberhasilan 

pengembangan 

desa wisata 

studi kasus di 

Desa Wisata 

Petingsari 

Metode penelitian yang 

digunakan yaitu 

kualitatif yang bertujuan 

untuk memahami 

fenomena tentang apa 

yang dialami oleh objek 

penelitian 

Pemberdayaan terjadi 

secara bertahap yakni 

tahap awal (munculnya 

gagasan pengembangan 

desa wisata), tahap 

persiapan (membangun 

kapasitas menuju desa 

wisata), tahap operasional. 

Salah satu faktor peting 

dalam proses 

pemberdayaan berasal dari 

faktor internal yaitu tokoh 

penggerak yang 

merupakan bagian dari 

masyarakat itu sendiri yang 

mampu melihat potensi, 

memahami kebutuhan, 

dan menjadi penggerak 

masyarakat. Selain itu, 

peran pemerintah dan 

pihak swasta juga berperan 

dalam memfasilitasi 

pelatihan yang dilakukan. 

Adapun yang tidak kalah 

penting adalah penerimaan 

masyarakat terhadap 

upaya pemberdayaan yang 

dilakukan. 

 Roland Pemberdayaan 

Masyarakat 

pada Upaya 

Perbaikan 

Kawasan 

Menganalisis 

bentuk, proses, 

dan hasil 

Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah 

kuantiatif dengan 

berdasar pada literatur 

dengan teknik analisis 

Program pemberdayaan 

dilakukan oleh lembaga 

masyarakat terutama PKK. 

Kegiatan program 

pemberdayaan terkait erat 
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Peneliti Judul 

Penelitan 

Tujuan 

Penelitan 

Metode Hasil Penelitian 

Kumuh 

Kelurahan 

Dadapsari, 

Semarang 

pemberdayaan 

masyarakat 

yang digunakan yaitu 

kualitatif deskriptif yang 

menafsirkan hubungan 

data dengan 

situasi/pandangan/fakta 

aktual yang ditemui di 

lapangan. 

dengan upaya perbaikan 

kawasan kumuh. 

Ayu Tri 

Pusparatih 

Saridewi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dalam 

Pengembangan 

Ekowisata di 

Desa Dayurejo 

dan Desa 

Jatiarjo, 

Kabupaten 

Pasuruan 

Mengidentifikasi 

upaya 

pemberdayaan 

masyarakat 

beserta 

permasalahan 

dan cara 

penanganannya 

dalam 

pengembangan 

ekowisata di 

Desa Dayurejo 

dan Desa 

Jatiarjo. 

Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah 

kualitatif untuk melihat 

fenomena yang 

terdapat pada lokasi 

penelitian. Peneliti 

berinteraksi secara 

langsung dengan obyek 

penelitian agar dapat 

memahami karakteristik 

dari obyek secara lebih 

mendalam. Penelitian 

ini bergantung pada 

informasi lapangan dan 

litaratur hanya sebagai 

limitasi. 

Keberadaan fasilitator 

dalam mendampingi 

kelompok masyarakat 

untuk mengembangkan 

potensi dan membantu 

membuka akses 

masyarakat terhadap 

pelaku-pelaku yang lain 

adalah penting dalam 

peningkatan posisi tawar 

masyarakat dalam 

mengelola sumber daya 

lokal hingga mengarah 

pada kemandirian 

masyarakat.  

Sumber: Hasil eksplorasi peneliti, 2019 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Studi ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para pembaca pada umumnya mengenai 

sejauh mana peran pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan standar hidup pada level rumah 

tangga di Kabupaten Pati. Kemudian, studi ini diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan bagi 

pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pada level rumah tangga di Kabupaten Pati melalui 

strategi pengembangan usaha berbasis rumah. Selain itu, studi ini merupakan bagian dari studi 

keberlanjutan permukiman khususnya terkait keberlangsungan hidup rumah tangga (viability) yang 

diharapkan dapat berkontribusi dalam perwujudan kota yang berkelanjutan di Kabupaten Pati. 
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1.7 Posisi Penelitian dalam Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: hasil olahan peneliti, 2018 

  

Perencanaan Wilayah dan Kota 

Perencanaan Wilayah Perencanaan Kota 

Konsep Permukiman Berkelanjutan 

Sosial Ekonomi Fisik & Lingkungan 

Pembangunan UMKM 
Kajian Proses Pemberdayaan 

Masyarakat 

Gambar 1. 2 Posisi Penelitian dalam Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 
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1.8 Kerangka Pikir  

Kerangka pemikiran memuat bagian-bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan 

suatu proses terdiri atas tiga bagian yaitu input, proses dan output. Alur berpikir dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisa peneliti, 2018 

 

Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran  
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(tidak produktif) 

UMKM  
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dapat meningkatkan standar hidup pada level rumah tangga? 

Analisis profil aktivitas pemberdayaan perempuan melalui UMKM berbasis 

rumah ‘Batik Tulis Pesantenan Pati’ 

Sosial Ekonomi Lingkungan 

Perumahan yang berdekatan dengan tempat kerja 

Peningkatan pendapatan rumah tangga Kontrol perempuan atas pendapatan rumah tangga 

Standar hidup 

Masalah Perkotaan 

Analisa proses pemberdayaan 

perempuan melalui aktivitas 

UMKM berbasis rumah ‘Batik 

Tulis Pesantenan Pati’ 

Analisis perbandingan standar 

hidup rumah tangga sebelum dan 

sesudah menjadi pelaku UMKM 

berbasis rumah Batik Pesantenan 

Analisis peran pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan standar hidup 

pada level rumah tangga 

Peran pemberdayaan perempuan melalui UMKM berbasis rumah terhadap 

peningkatan standar hidup pada level rumah tangga 
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1.9 Metode Penelitian 

Penelitian dalam tugas akhir ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif mendasarkan pada teori sehingga penelitian yang dapat digunakan yaitu hanya 

desktiptif dan eksplanatif bukan eksploratif (Priyono, 2016). Pendekatan kuantitatif ini dikenal 

sebagai scientific paradigm (paradigma ilmiah) dengan cirinya yaitu sistematis, terencana dan 

terstruktur dengan jelas sejak awal. Adapun penelitian ini berjenis deskriptif.  

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai 

suatu gejala atau fenomena dengan hasil akhir berupa pola-pola mengenai fenomena yang sedang 

dibahas (Priyono, 2016). Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan 

perempuan melalui usaha berbasis rumah dalam kaitannya dengan standar hidup rumah tangga. 

Selain itu, penelitian deskriptif pada umumnya menggunakan statistika sederhana berupa persentase, 

grafik, diagram, median, modus, mean, dan lain-lain (Usman & Akbar, 2008). Adapun penelitian 

deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme proses dari aktivitas pemberdayaan yang 

ada. 

1.9.1 Obyek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus perhatian kaitannya dengan 

lokasi, materi dan pelaku dalam penelitian guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan 

penelitian yang menjadi dasar. Penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dilakukan 

melalui aktivitas UMKM berbasis rumah karena salah satu kriteria pembangunan 

permukiman yang berkelanjutan adalah kedekatan hunian dengan tempat kerja. Usaha 

‘Batik Tulis Pesantenan‘ dipilih karena lokasinya berada di Pati Bagian Selatan khususnya 

Kecamatan Tambakromo yang terkenal sebagai daerah perantau. Selain itu, berdirinya 

usaha ini dibangun dari nihil dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang 

mayoritas adalah ibu rumah tangga muda yang ditinggal suami merantau dan tidak 

produktif dalam artian waktu luangnya hanya digunakan untuk kegiatan yang sia-sia, 

seperti bergosip. Kajian pemberdayaan ini dikaitkan dengan standar hidup rumah tangga 

karena salah satu hasil yang seyogyanya didapat dari adanya pemberdayaan perempuan 

melalui usaha berbasis rumah adalah peningkatan pedapatan yang berpengaruh terhadap 

konsumsi rumah tangga. Materi yang akan dibahas mengidentifikasi profil, proses, dan 

hasil pemberdayaan.  

Tugas akhir ini menggunakan penelitian sampel untuk menciptakan efisiensi baik 

biaya, waktu, dan tenaga mengingat keterbatasan peneliti. Sebelum itu, maka populasi 

penelitian perlu untuk didefinisikan terlebih dahulu sebelum menentukan sampel dengan 

maksud agar sampel yang diambil dapat merepresentasikan populasi. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh tenaga kerja perempuan dari Usaha Batik Tulis Pesantenan yang 
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aktif hingga waktu ketika penelitian ini dirancang (2018) dan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Kriteria yang dimaksud yakni minimal telah terlibat dalam aktivitas usaha 

‘Batik Tulis Pesantenan’ selama tiga (3) tahun yakni minimal mulai bergabung pada 2015. 

Tenaga kerja yang aktif hingga tahun 2018 yaitu berjumlah 144 perempuan dan 3 laki-laki. 

Karakteristik populasi penelitian ini bervariasi. Selain dibedakan berdasarkan jenis 

kelamin, populasi tersebut juga berasal dari wilayah yang berbeda yaitu Kecamatan 

Tambakromo, Gabus, Kayen, dan Sukolilo.  

Adapun dalam penjabaran tentang sampel, terdapat dua konsep yaitu unit analisis 

yang merupakan satuan menjadi sumber data dan unit observasi berkaitan dengan darimana 

mendapatkan informasi (Priyono, 2016). Pada kasus penelitian ini yaitu pemberdayaan 

perempuan melalui usaha berbasis rumah dalam peningkatan standar hidup rumah tangga, 

unit analisis yang akan diteliti yaitu Aktivitas Usaha Batik Tulis Pesantenan dengan unit 

observasinya adalah tenaga kerja yang aktif hingga penelitian ini dirancang. 

Berkaitan dengan konsep tersebut, jenis teknik penarikan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu purpolsive sampling dengan kriteria yang telah disebutkan 

sebelumnya. Adapun jumlah sampel diambil 25% dari jumlah pekerja perempuan yang 

memenuhi kriteria untuk masing-masing wilayah. Selain sampel dari pekerja perempuan, 

penelitian juga melibatkan seluruh pekerja laki-laki yang berjumlah 3 orang agar kajian 

proses pemberdayaan ini dapat dilihat secara menyeluruh dari sudut pandang laki-laki dan 

perempuan. Teknik purpolsive dilakukan dengan informan kunci dari internal perusahaan 

dengan hasil rincian sampel untuk masing-masing wilayah terdapat pada Tabel I.3. Adapun 

alur pengambilan sampel diilustrasikan pada Gambar 1.4. 

Tabel I.3 Asal dan Jumlah Tenaga Kerja Aktif Usaha Batik Tulis Pesantenan Pati 

Asal Daerah 

Pekerja Aktif 

 Jumlah (orang) 

Perempuan Sampel 

(25%*b) 

Laki-laki 

(a)  

Bergabung sejak 

tahun 2013-2015 

(b) 

Bergabung sejak 

tahun 2016-2018 

Jumlah 

Kec. Tambakromo 52 67 119 13 3 

Kecamatan Kayen 4 8 12 1 - 

Kecamatan Gabus 4 6 10 1 - 

Kecamatan 

Sukolilo 

2 1 3 1 - 

Jumlah 144 16 3 

Total 147 
Sumber: Data Tenaga Kerja Usaha Batik Pesantenan, 2018 
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1.9.2 Definisi Operasional 

Aktivitas pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada aktivitas 

usaha berbasis rumah ‘Batik Tulis Pesantenan’ Pati khususnya produksi kain batik. Usaha 

tersebut dirintis oleh Ibu Sri Puji Astuti sejak tahun 2013 dan dilatarbelakangi oleh 

keprihatinan Beliau terhadap lingkungan sekitar. Terdapat dua variabel utama yang 

menjadi rujukan dalam melakukan analisis terhadap proses pemberdayaan yakni (1) 

kemauan untuk terlibat; dan (2) kontrol.  

Kemauan merupakan dorongan seseorang untuk mengerjakan suatu hal dalam 

kehidupan nyata yang berasal dari dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. 

Adapun dalam hal ini kemauan untuk terlibat yang dimaksud yakni bekerja pada usaha 

berbasis rumah ‘Batik Tulis Pesantenan Pati’ dan mengikuti pelatihan yang menjadi 

prasarat sebelum diterimanya menjadi tenaga kerja. Variabel kemauan untuk terlibat ini 

erat kaitannya dengan peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas dalam definisi 

pemberdayaan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Selain itu, hal ini juga terkait 

dengan prinsip dasar pemberdayaan yaitu harga diri dan perasaan sebagai agen aktif.  

Variabel kontrol berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

individu yang terlibat dalam aktivitas pemberdayaan. Kontrol ini kaitannya dengan 

pengendalian kepentingan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dalam rangka untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan dan mempengaruhi sebuah keputusan. Adapun dalam hal 

ini, yang menjadi perhatian yakni kontrol atau pengendalian terhadap sumber daya yang 

meliputi fisik, manusia, finansial, dan diri. Kaitannya dengan aktivitas pemberdayaan, fisik 

Pemilik Usaha 

Orang kepercayaan/ 
asisten 

13 Pekerja Perempuan dari Kecamatan Tambakromo 

3 Pekerja Laki-laki 

1 Pekerja Perempuan dari Kecamatan Kayen 

1 Pekerja Perempuan dari Kecamatan Gabus 

1 Pekerja Perempuan dari Kecamatan Sukolilo 

Pimpinan perusahaan 

Sampel penelitian 

Informan tambahan 

Keterangan: 

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2019 

 
Gambar 1. 4 Alur Pengambilan Sampel Purpolsive Sampling 
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merujuk pada kuantitas pekerjaan yang dapat dikerjakan. Manusia merujuk pada informasi 

yang dapat mempengaruhi seseorang untuk terlibat juga dalam aktivitas pemberyaan 

tersebut. Finansial berkaitan dengan pengambilan upah kerja, sementara diri berkaitan 

dengan kreativitas individu yang terlibat dalam aktivitas pemberdayaan khususnya 

produksi kain batik dan pengambilan keputusan perempuan dalam rumah tangga. 

Kemudian, untuk hasil pemberdayaan dalam penelitian ini merujuk pada perubahan 

standar hidup yakni kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dalam 

memenuhi tujuh (7) komponen kebutuhan hidup layak yakni pangan, sandang, perumahan, 

pendidikan, kesehatan, dan transportasi, dan tabungan. Adapun dalam analisis standar 

hidup digunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi berikut: (1) dikatakan meningkat apabila 

terdapat perubahan positif salah satu atau lebih variabel kebutuhan hidup layak; (2) 

dikatakan stagnan apabila tidak terdapat perubahan terhadap semua variabel kebutuhan 

hidup layak (3) dikatakan menurun apabila terdapat minimal satu variabel kebutuhan hidup 

layak yang mengalami perubahan ke arah negatif. 

 

1.9.3 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data penting dalam persiapan penelitian guna memastikan bahwa data-

data yang dibutuhkan dalam analisis tidak ada yang terlewat dan sesuai dengan sasaran 

penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, adanya kebutuhan data juga membuat penelitian 

ini fokus sekaligus mempermudah dalam pembuatan instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian. Dengan demikian, adanya kebutuhan data ini berfungsi untuk mempermudah 

proses pengumpulan data yang mendukung analisis-analisis dalam penelitian. Kebutuhan 

data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel I.4. 

 

Tabel I.4 Kebutuhan Data 

Sasaran Variabel Nama Data Tahun 

Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

Identifikasi 

latar belakang 

pemberdayaan 

perempuan 

dalam UMKM 

berbasis 

rumah Batik 

Pesantenan 

Profil 

Pemberdayaan 

Kronologi sejarah 

berdirinya UMKM 

Batik Tulis 

Pesantenan 

Terbaru Primer Wawancara 

  

Pemilik 

UMKM Batik 

Tulis  

Pesantenan 

 Omset per bulan Terbaru Primer  

Jam operasional Terbaru Primer 

Aktivitas produksi-

distribusi 

Terbaru Primer 

Peran pekerja 

perempuan dalam 

aktivitas usaha 

Terbaru Primer 
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Sasaran Variabel Nama Data Tahun 

Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

Upaya 

peningkatan 

keterampilan 

pekerja 

Terbaru Primer 

Profil 

Ketenagakerjaan 

UMKM 

Jumlah pekerja 

berdasarkan jenis 

kelamin 

Terbaru Primer 

Jumlah pekerja 

berdasarkan usia 

Terbaru Primer  

Asal pekerja  Terbaru Primer 

Analisis proses 

pemberdayaan 

perempuan 

melalui 

aktivitas 

UMKM 

berbasis 

rumah Batik 

Pesantenan 

Karakteristik 

individu yang 

diberdayakan 

Identitas 

responden 

Terbaru Primer Kuesioner Responden 

Karakteristik 

keluarga 

responden 

Terbaru Primer Kuesioner Responden 

Kondisi ekonomi 

rumah tangga 

pekerja 

Terbaru Primer Kuesioner Responden 

Kemauan untuk 

terlibat 

Alasan 

keterlibatan dalam 

aktivitas usaha 

‘Batik Pesantenan’ 

Sebelum 

terlibat 

Primer Kuesioner Responden 

Hambatan untuk 

terlibat 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Kontrol 

terhadap 

sumber daya 

Jumlah 

pendapatan 

rumah tangga 

yang dikelola oleh 

perempuan (istri) 

yang bekerja di 

UMKM 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Keterlibatan 

perempuan dalam 

pengambilan 

keputusan 

konsumsi rumah 

tangga 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Pengambilan 

keputusan 

terhadap 

pekerjaan yang 

dikerjakan 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Pendapat individu 

yang diberdayakan 

terhadap aktivitas 

pemberdayaan 

kaitannya dengan 

peluang untuk 

pengembangan 

diri dan 

lingkungannya 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 
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Sasaran Variabel Nama Data Tahun 

Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

Analisis 

perbandingan 

standar hidup 

rumah tangga 

sebelum dan 

sesudah 

menjadi pelaku 

UMKM 

berbasis 

rumah Batik 

Pesantenan 

 

Makanan dan 

minuman 

Menu makanan 

sehari-hari terdiri 

atas makanan 4 

sehat 5 sempurna 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Uang belanja per 

hari (masak) 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Sandang Frekuensi 

membeli pakaian 

selama satu tahun 

Sebelum 

& 

setelah 

pember-

dayaan 

Primer Kuesioner Responden 

Perumahan Biaya listrik per 

bulan  

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Status hunian Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Pendidikan Akses pendidikan Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Kesehatan Asuransi 

kesehatan 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Daftar barang 

untuk perawan diri 

yang dibeli secara 

rutin 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Transportasi Jumlah kendaraan 

pribadi (sepeda 

motor, mobil, 

sepeda) 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Tabungan Jumlah uang yang 

ditabung per bulan 

Sebelum 

& 

sesudah 

Primer Kuesioner Responden 

Perspektif 

pemerintah 

desa terkait 

aktivitas 

pemberdayaan 

Pengetahuan 

tentang aktivitas 

pemberdayaan 

Pemaknaan 

pemberdayaan 

Terbaru Primer Wawancara Pemerintah 

desa 

Pengetahuan 

tentang warga 

yang terlibat 

Terbaru Primer Wawancara Pemerintah 

desa 

Kondisi ekonomi 

masyarakat 

Mata pencaharian 

masyarakat 

Sebelum 

dan 

sesudah 

Primer Wawancara Pemerintah 

desa 

Perubahan kondisi 

ekonomi 

masyarakat yang 

terlibat 

Terbaru Primer Wawancara Pemerintah 

desa 

Sumber: Analisa peneliti, 2018 
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1.9.4 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan tabel data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua cara, yakni teknik pengumpulan data 

primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:   

A. Teknik Pengumpulan Data Primer  

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui survei lapangan 

menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai berikut. 

1. Kuesioner 

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada subjek utama 

penelitian yakni pekerja aktif dalam UMKM berbasis rumah ‘Batik Tulis 

Pesantenan’. Terdapat dua (2) kuesioner berbeda yang ditujukan bagi pekerja 

perempuan dan pekerja laki-laki. Walaupun sama-sama digunakan dalam kajian 

proses pemberdayaan, pembedaan kuesioner ini dilakukan mengingat adanya 

beberapa pertanyaan berbeda dengan tujuan sama yang ditujukan pada laki-laki dan 

perempuan karena adanya penyesuaian dengan keterlibatannya dalam aktivitas 

pemberdayaan. Di samping itu, kuesioner yang ditujukan untuk perempuan, selain 

untuk keperluan kajian proses pemberdayaan juga berfungsi dalam kajian 

perubahan standar hidup yang menjadi fokus pada penelitian ini. Adapun kuesioer 

yang ditujukan untuk pekerja laki-laki bertujuan sebagai pembanding untuk 

mengetahui gambaran keseluruhan keberadaan perempuan dalam proses 

pemberdayaan. Responden yang terlibat sebanyak 16 perempuan dan 3 laki-laki 

yang semuanya berstatus sebagai pekerja di Batik Tulis Pesantenan Pati. 

2. Wawancara 

Teknik yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan untuk 

menggali profil aktivitas pemberdayaan yang ditujukan kepada perintis sekaligus 

pemilik UMKM berbasis rumah ‘Batik Tulis Pesantenan’. Selain itu, wawancara 

juga dilakukan kepada perangkat desa untuk menggali informasi mengenai kondisi 

masyarakat setelah adanya usaha ‘Batik Tulis Pesantenan’ yang melibatkan wanita 

sehingga menjadi lebih produktif dalam aktivitas usahanya. Hal ini penting untuk 

memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan perempuan kaitannya dengan 

perubahan kondisi ekonomi masyarakat dari perspektif pemerintah desa. 

Wawancara pemerintah desa dilakukan di 10 (sepuluh) daerah asal pekerja dari 4 

(empat) kecamatan antara lain: Kecamatan Tambakromo (Desa Mojomulyo, 

Mangunrekso, Sitirejo, Keben, Maitan); Kecamatan Gabus (Desa Mintobasuki dan 

Gabus); Kecamatan Kayen (Desa Boloagung dan Kayen); dan Desa Kedumulyo, 

Kecamatan Sukolilo. 
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B. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Teknik  

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian studi 

literatur. Kajian literatur dimaksudkan untuk memperoleh teori atau konsep dan/atau 

informasi yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian literatur yang 

diperoleh berasal dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku-buku, informasi dari 

situs-situs pencarian di internet, hasil penelitian terdahulu dari berbagai sumber 

publikasi, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kajian literatur dalam penelitian ini 

membahas mengenai kerangka pembangunan permukiman berkelanjutan dan konsep 

pemberdayaan perempuan dalam UMKM berbasis rumah serta standar hidup.  
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Tabungan 

Sejarah Usaha 

Profil Usaha 

Profil Ketenagakerjaan 

Analisis profil aktivitas 
dan ketenagakerjaan 

pemberdayaaan 
perempuan melalui 

UMKM berbasis 
rumah ‘Batik Tulis 
Pesantenan Pati’ 

Kemauan untuk terlibat 

Kontrol 
perempuan 

Peningkatan kesadaran 
& pembangunan 

kapasitas (keterampilan 
dalam bidang batik) 

1. Fisik 
2. Manusia 

DEFINISI 
PEMBERDAYAAN 

3. Finansial 
4. Diri 

Analisis proses 
pemberdayaan 

perempuan melalui 
UMKM berbasis rumah 
‘Batik Tulis Pesantenan 

Pati’ 

Analisis perbandingan 
standar hidup rumah 
tangga sebelum dan 

sesudah menjadi 
pelaku UMKM berbasis 

rumah ‘Batik Tulis 
Pesantenan Pati’ 

Makanan & minuman 

Sandang 

Perumahan 

Pendidikan 

Kesehatan 

Transportasi 

Wawancara: perintis usaha 

Karakteristik individu yang 
diberdayakann 

Kuesioner pekerja 
perempuan (16 responden) 

deskriptif deskriptif deskriptif 
(sebelum-sesudah) 

Profil aktivitas dan 
ketenagakerjaan 
Usaha Batik Tulis 

Pesantenan 

Proses pemberdayaan 
perempuan  

Perubahan standar 
hidup rumah tangga 

(klasifikasi) 
1. Meningkat 
2. Stagnan 
3. menurun 

peran pemberdayaan perempuan melalui UMKM berbasis rumah terhadap perubahan 
standar hidup pada level rumah tangga 

Perbandingan: chi kuadrat k sampel & deskriptif 

Perspektif 
pemerintah desa 
terhadap aktivitas 

pemberdayaan 
perempuan melalui 

UMKM berbasis 
rumah ‘Batik Tulis 
Pesantenan Pati’ 
kaitannya dengan 

pengentasan 
kemiskinan pada 

level rumah tangga 

Wawancara  

Kontrol 
laki-laki 

Sumber daya: 

Analisis peran pemberdayaan terhadap 
perubahan sandar hidup rumah tangga 

Kuesioner pekerja  
(19 responden) 

 1.9.5 Kerangka Analisis 

 

Sumber: Hasil analisa peneliti, 2019 

Gambar 1. 5 Kerangka Analisis 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian dengan judul “Kontribusi UMKM Berbasis Rumah 

Batik Pesantenan Terhadap Peningkatan Standar Hidup Rumah Tangga di Desa Mojomulyo, 

Kabupaten Pati” adalah sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini memuat latar belakang, masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, manfaat, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN LITERATUR UMKM BERBASIS RUMAH SEBAGAI ALAT 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN 

PERMUKIMAN BERKELANJUTAN 

Bagian ini berisi tentang tinjauan dan sistesa literatur terhadap kajian-kajian mengenai 

usaha berbasis rumah (home-based enterprise) dan hubungannya dengan pemberdayaan, 

peningkatan standar hidup dan kelangsungan hidup (viability) rumah tangga yang pada 

gilirannya mempengaruhi pembangunan permukiman yang berkelanjutan. 

BAB III PROFIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI UMKM BERBASIS 

RUMAH BATIK PESANTENAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai karakteristik wilayah studi yang meliputi kondisi 

kependudukan, kondisi ekonomi penduduk, dan profil UMKM yang merupakan alat 

pelibatan perempuan. Adapun profil UMKM meliputi sejarah, profil usaha Batik 

Pesantenan, dan profil ketenagakerjaan.  

BAB IV ANALISIS PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI USAHA 

BERBASIS RUMAH ‘BATIK PESANTENAN PATI’ DALAM PENINGKATAN 

STANDAR HIDUP RUMAH TANGGA IAN 

Bagian ini berisi tentang argumentasi peneliti berdasarkan fakta lapangan dibandingkan 

dengan kajian literatur yang menjadi acuan dalam melakukan analisis. Pada bab ini juga 

disajikan sintesa dari analisis yang dilakukan atau disebut sebagai temuan studi. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan. 
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BAB II  

KAJIAN LITERATUR UMKM SEBAGAI ALAT PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 

BERKELANJUTAN  
 

2.1 Keterkaitan UMKM dalam Perspektif Perencanaan Wilayah dan Kota  

Keberlanjutan permukiman penting dalam keberlanjutan sebuah kota mengingat 

permukiman adalah elemen pembentuk kota dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Permukiman  

didefiniskan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain 

(UU Nomor 1 Tahun 2011). Sementara pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses 

pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan 

pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan (Laganier & Villalba, 2002).  

Berdasarkan Agenda 21, permukiman berkelanjutan merupakan suatu upaya yang 

berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas lingkungan sebagai tempat 

hidup dan bekerja semua orang. Adapun dalam hal ini, sistem sosial, ekonomi, dan ekologi berjalan 

secara efisien dan sinergis dalam perspektif jangka panjang. Selain itu, berdasarkan hasil kesepakatan 

diskusi pakar dalam perumusan indeks permukiman perkotaan berkelanjutan (Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014), permukiman berkelanjutan dapat diwujudkan 

apabila pemerintah dan masyarakatnya (masyarakat dan swasta) secara kontinyu mampu 

meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat untuk membangun 

budaya maju.  

Perumahan merupakan aspek esensial dari kualitas hidup yang signifikan bagi 

pembangunan berkelanjutan. Perumahan dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan dalam 

beberapa aspek yaitu lokasi, konstruksi, desain pengelolaan/pemeliharaan, dan penggunaannya yang 

dapat berdampak negatif secara signifikan terhadap lingkungan. Adapun karakteristik perumahan 

berkelanjutan (Winston & Eastaway, 2007) antara lain: (1) perencanaan penggunaan lahan yang 

berkelanjutan; (2) penolakan terhadap permukiman tersebar (sprawl); (3) perumahan yang 

berdekatan dengan tempat kerja dan transportasi umum; (4) kepadatan residensial yang lebih tinggi; 

(5) konstruksi berkelanjutan; (6) standar efisiensi penggunaan energi yang tinggi dalam hunian; (7) 

ketersediaan perumahan; (8) keterjangkauan dan kualitas; (9) akses terhadap ruang terbuka hijau; 

(10) lingkungan perumahan yang berkualitas tinggi.  

Perumahan yang berdekatan dengan tempat kerja menjadi karakteristik yang paling 

dominan dalam penelitian ini. Karakteristik tersebut sangat dekat bagi pencapaian keberlanjutan 

permukiman dalam kaitannya dengan elemen ekonomi. Salah satu upaya untuk mewujudkan 

keberlanjutan ekonomi dari sebuah permukiman sesuai dengan (Gambar 2.1) adalah kontribusi dari 
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UMKM. Permukiman yang penghuninya memiliki aset ekonomi berguna untuk kelangsungan hidup 

(viability)  (Winston & Eastaway, 2007). Maka dari itu, keberlanjutan ekonomi akan berdampak pada 

keberlangsungan hidup masyarakat dalam hal ini para pelaku UMKM. Lebih lanjut, keberadaan 

kegiatan ekonomi berbasis rumah mengakibatkan rumah menjadi aset penting (Abolade dkk., 2013) 

sehingga memungkinkan adanya perbaikan kondisi rumah guna meningkatkan prospek dan 

produktivitas dari kegiatan ekonomi tersebut (Smit & Donaldson, 2011). Dengan demikian, UMKM 

berbasis rumah menjadi fokus penelitian ini dalam kontribusinya terhadap kelangsungan hidup 

keluarga pada level rumah tangga.  

 

 
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014 

Gambar 2. 1 Kriteria dan Indikator Permukiman Perkotaan Berkelanjutan 

 

2.2 Definisi, Karakteristik, dan Jenis-jenis UMKM Berbasis Rumah  

Fungsi rumah telah berkembang tidak hanya sebagai hunian melainkan tempat untuk 

menghasilkan uang (produksi). Pernyataan ini didukung oleh berbagai penelitian antara lain: (1) 

rumah dalam konteks aset ekonomi berfungsi untuk mendukung usaha rumahan dan kegiatan 

penghasil pendapatan lainnya (Smit & Donaldson, 2011); selain sebagai hunian, rumah difungsikan 

sebagai toko, kantor, sekolah, hotel, industri, guest house, apotek, bengkel, pabrik, tempat kerja, 


