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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu menjadi salah satu pertimbangan dan acuhan bagi 

penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperbanyak  dan 

mengembangkan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan.Dari hasil penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian 

dengan judul yang sama  seperti judul penelitian penulis. 

Refrensi penelitian terdahulu ini fungsinya sebagai bahan acuhan dan 

pendukung dalam pengkajian pada penelitian penulis. Beberapa penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis 

sebagai bahan referensi. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 

jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel.2.1 Penelitian Terdahulu  

No Judul & Penulis Hasil penelitian Relevansi 

1 Nurjannah,N.& 

Juliati,A. D. (2016). 

Pemberdayaan 

Perempuan Untuk 

Ketahanan Keluarga Di 

Pulau Tidung 

Kepulauan Seribu.  

 

Dalam jurnal ini 

Kegiatan pengabdian 

masyarakat yang 

dilakukan adalah 

pelatihan kepada 

perempuan di Pulau 

Tidung berkaitan 

dengan kemampuan 

perempuan untuk 

meningkatkan ekonomi 

keluarga, peran sosial di 

masyarakat, dan 

berpartisipasi dalam 

kelestarian lingkungan 

hidup. Peningkatan 

Persamaan antara 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

adalah dimana tujuan 

dari pemberdayaan 

perempuan ini adalah 

untuk meningkatkan 

kemampuan 

perempuan sehingga 

dapat mandiri dan 

mampu berkontribusi 

pada ketahanan 

keluarga 
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No Judul & Penulis Hasil penelitian Relevansi 

kemampuan perempuan 

tersebut 

berartimeningkatnya 

kualitas diri perempuan 

sehingga dapat 

berkontribusi pada 

ketahanan keluarga.  

2 Eli Yuliawati. (2012) 

Pemberdayaan Kaum 

Perempuan Dalam 

Menunjang 

Peningkatan 

Pendapatan Keluarga 

Melalui Home Industry 

Di Dusun Pelemadu, 

Desa Sriharjo, 

Kecamatan Imogiri, 

Kabupaten Bantul, 

D.I.Y. 

Program pemberdayaan 

yang 

diberikan untuk 

mengembangkan home 

industry rempeyek di 

Pelemadu Bentuk 

program pemberdayaan 

yang telah dilakukan 

oleh PKPEK dan PNM 

dalam hal 

pengembangan home 

industry di Dusun 

Pelemadu bertujuan 

untuk peningkatan 

pendapatan  

perempuan  

dalam menunjang 

peningkatan pendapatan 

keluarga.  

Persamaan antara 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

adalah dimana 

perempuan  sebagai 

kelompok yang 

diberdayakan 

sehingga mereka 

dapat berkontribusi 

dalam membantu 

meningkatkan 

pendapatan keluarga. 

3 Fitrina, N. R. 

(2016). Pemberdayaan 

Perempuan Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga 

Melalui Industri Kecil 

Di Pedesaan (Studi 

Dalam Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) 

Serang Di Desa 

Pulorejo Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten 

Grobogan) (Doctoral 

Dissertation, 

Universitas Negeri 

Semarang). 

Pemberdayaan ini 

adalah suatu kelompok 

usaha bersama yang 

bertujuan untuk 

memberikan  

pemberdayaan bagi 

perempuan salah 

satunya di Desa 

Pulorejo. Pelatihan 

tersebut diadakan untuk 

mengurangi 

pengangguran dan 

memberikan manfaat 

bagi para  

perempuan yang ingin 

mengembangkan 

usahanya untuk 

meningkatkan ekonomi  

keluarga. 

Persamaan antara 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

adalah dimana sama-

sama ingin 

mengurangi 

pengangguran 

terutama bagi 

perempuan dan juga 

bertujuan untuk 

mengembangkan 

kemampuan 

perempuan sehingga 

mereka dapat 

meningkatkan 

ekonomi keluarga. 
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No Judul & Penulis Hasil penelitian Relevansi 

4 Nursaid,A. & 

Armawi,A. (2016). 

Peran Kelompok Batik 

Tulis Giriloyo Dalam 

Mendukung Ketahanan 

Ekonomi Keluarga 

(Studi Di Dusun 

Giriloyo, Desa 

Wukirsari, Kecamatan 

Imogiri, Kabupaten 

Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta). 

Jurnal Ketahanan 

Nasional, 22(2), 217-

236. 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

aktivitas dan 

produktivitas kelompok 

batik tulis Sekar Arum 

di 

Dusun Giriloyo, dalam 

memberikan kontribusi 

pada ketahanan 

ekonomi keluarga di 

Dusun Giriloyo, Desa 

Wukirsari, 

 Kecamatan Imogiri, 

Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Persamaan antara 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

adalah dimana sama-

sama bertujuan untuk 

memberikan 

kontribusi  pada 

ketahanan ekonomi 

keluarga melalui 

sebuah  kelompok 

usaha kerajianan.  

 

5 R. Widiyanto Andy N. 

(2018).  

Keterlibatan Pemuda 

Dalam Keberhasilan 

Usaha Kecil Dan 

Kontribusi 

Pendapatannya 

Terhadap Ketahanan 

Ekonomi Keluarga 

(Studi pada Usaha 

Kecil Kerajinan 

Tembaga "Bangun 

Karya", di Krapyak 

Wetan, Panjangrejo, 

Pundong, Bantul, 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji dan 

merumuskan 

keterlibatan pemuda 

dalam keberhasilan 

usaha kecil dan 

kontribusi 

pendapatannya terhadap 

perekonomian keluarga. 

pemuda merupakan 

aktor utama di dalam 

keberhasilan usaha 

kecil kerajinan tembaga 

dan juga berkontribusi 

dalam mendukung 

ketahanan ekonomi 

keluarga.  

Persamaan antara 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian 

saya adalah sama-

sama mendorong 

untuk meningkatkan 

ketahanan ekonomi 

keluarga melalui 

usaha kerajinan. 

 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pemberdayaan Perempuan  

a. Definisi Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan 

guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan 
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pada setiap tingkat proses pembangunan. Pemberdayaan perempuan adalah 

upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap 

sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat 

mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan 

berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu 

membangun kemampuan dan konsep diri.  

Women’s empowerment mengacu pada upaya aktualisasi potensi yang 

sudah dimiliki perempuan. Pendekatan pemberdayaan yang berpusat pada 

manusia  melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal yang 

menekankan pada teknologi pembelajaran  sosial  dan strategi perumusan 

program.  Menurut Ayu mengenai kemampuan perempuan, seorang 

perempuan harus menguasai IPTEK, penguasaan keterampilan dan ketahanan 

mental agar dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan masyarakat. 

Dengan pengusaan IPTEK, penguasaan keterampilan dan ketahanan mental 

seorang perempuan akan mampu menghadapi perubahan dunia internasional 

(Ayu, 1997).  

Pemberdayaan perempuan dimulai dari kesadaran pribadi perempuan 

itu sendiri. Setiap manusia, tidak terkecuali perempuan, diciptakan dengan 

kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi dan kekuatan kelompok ini bila 

direfleksikan dengan baik maka dapat membangkitkan semangat dari dalam 

diri kita. Faktanya, perempuan Indonesia dilihat sebagai investasi tenaga 

pembangunan, sehingga peran sertanya sangat diharapkan. Dengan demikian, 

perempuan Indonesia menjadi lebih berat tanggung jawabnya dalam 
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melaksanakan pembangunan, yang semua keputusannya hampir diambil oleh 

laki-laki.Pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari pembangunan 

sumber daya manusia, dan ditujukan untuk meningkatkan status, posisi, dan 

kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-

laki, serta membangun generasi yang berkualitas. Pemberdayaan perempuan 

merupakan prioritas pembangunan, meliputi kualitas hidup perempuan di 

bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik yang selama ini masih 

rendah dan rentan diskriminasi serta eksploitasi. 

Prinsip persamaan hak dan kewajiban hak dan kewajiban antara laki-

laki dan perempuan juga dijelaskan dan dijabarkan pada Undang-Undang 

Dasar 1945. Disisi lain adanya persamaan kedudukan di mata hukum sebagai 

warga Negara Indonesia dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945. Hal ini secara keseluruhan menegaskan bahwa persamaan ini 

menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak 

yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, 

suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.  

Pemberdayaan perempuan disini perlu dilakukan untuk menunjang 

kualitas hidup. Mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan, dilaksanakan 

melalui kegiatan sosialisasi/advokasi pendidikan dan latihan bagi kaum 

perempuan dalam seluruh bidang atau sector sesuai Peraturan Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 

Nomor 01 Tahun 2015. 
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Terdapat dua ciri pemberdayaan perempuan, yang pertama ialah sebagai 

refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi 

secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu 

atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengoganisasian 

kolektif sehingga mereka dapat berpatisipasi (Zakiyah, 2010:44). 

b. Strategi Pemberdayaan 

Menurut Moser (1993) dalam Daulay (2006:10)  strategi pemberdayaan 

perempuan disini ialah strategi untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan 

kemandirian serta kekuatan internal. Hal ini tidak semata-mata 

mengidentifikasikan kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap 

yang lain. Salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan 

dan meningkatkan peran perempuan baik pada ranah domestik maupun di 

ranah publik bisa dilakukan dengan beberapacara diantaranya adalah : 

1. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah 

tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam 

masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco wingking (teman di 

belakang) bagi suami serta anggapan “swarga nunut neraka katut” (ke 

surga ikut, ke neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa 

berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat 

tergantung kepada suami.  

2. Memberikan keterampilan bagi kaum perempuan, sehingga kaum 

perempuan juga dapat produktif dan tidak hanya bergantung pada laki-

laki.  
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3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan 

untuk bisa menempuh pendidikan. Hal tersebut diperlukan  mengingat 

masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tingginya 

pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang 

mengakibatkan masih rendahnya pendidikan (sebagian besar) bagi 

perempuan (Ismah Salman, 2005:181). 

c. Tujuan Pemberdayaan Perempuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Ambar T. 

Sulistyani (2004: 80) adalah pembentukan individu dan masyarakat menjadi 

mandiri. Hal ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan 

apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi 

yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk 

memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat 

demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan 

daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, 

afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan 

internal masyarakat tersebut.  

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui sebuah proses, melalui 

proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh 

kemampuan di atas. Tujuan pemberdayaan perempuan menurut 

Sumodiningrat yaitu sebagai berikut : 

1. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan 

harusmenyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. 
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Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang 

terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 

diri. 

2. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan 

untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. 

Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus 

menurut pada laki-laki. 

3. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan 

kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan 

tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada 

pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan. 

d. Tahap-Tahap Pemberdayaan  

Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses belajar dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat menurut Ambar T. Sulistyani (2004:83-84) 

meliputi: 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap 

ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap 

ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan 

prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses 
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pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka 

keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan 

demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya 

memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 

pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan 

keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan 

berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan 

menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan 

keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini 

masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah 

yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum 

mampu menjadi subyek dalam pembangunan. 

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 

kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan 

kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya 

mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut 

akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, 

melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi- inovasi dalam 

lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka 

masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. 
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2.2.2 Ketahanan Ekonomi Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan 

nilai-nilai agama, moral, etika dan pembentukan kepribadian anggotanya. 

Keluarga adalah tempat di mana seseorang dididik, dibesarkan dan dikenalkan 

dengan berbagai hal yang membuatnya bertumbuh dan berkembang secara 

optimal dalam menghadapi kehidupan. Fungsi keluarga adalah “keluarga sebagai 

wahana untuk mendidik, mengasuh, dan menyosialisasikan anak, 

mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan 

fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan 

yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera” (Rr. Endah Sulistyaningsih : 

2016). Keluarga mencakup sekelompok manusia yang hidup bersama dan saling 

berbagi peran untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing anggota keluarga 

mempunyai tugas dan fungsi yang idealnya saling mendukung untuk mencapai 

tujuan, yaitu hidup yang sejahtera. 

Dalam perspektif ketahanan nasional, keluarga adalah salah satu gatra 

penting dalam menjaga dan menguatkan bangsa dan negara. Ketahanan keluarga 

dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan 

dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, tantangan, 

hambatan dan gangguan, yang  dating  dari luar maupun dari dalam, secara 

langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan keharmonisan, 

kelangsungan, serta keutuhan keluarga 

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional 

dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan 
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dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga 

berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan 

peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan 

kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.Peraturan pemerintah ini 

sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat 

mempunyaiperan sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, 

keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga 

sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan 

nasional selanjutnya, upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang 

dan keluarga berkualitas.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, 

berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi 

individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari 

berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak 

terhindarkan. Banyak keluargamengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan 

peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi 

individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki 

ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya 

melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, 

fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. 
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Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya 

ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki 

keuletan  ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup 

mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam 

meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu 

keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga 

tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang 

dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan 

dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses 

terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, 

perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. 

Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep  yang  mengandung  

aspek multidimensi. 

Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga 

dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan 

kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang 

nyaman akan terjadi apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah 

atau tempat tinggal yang kondisinya layak. Sementara itu, kesinambungan 

kehidupan keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki 

pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari 

termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya. 
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Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai ketidakpastian hidup di 

masa depan, maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan dalam jumlah 

yang memadai serta memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan 

sebagainya. Pendapatan keluarga dalam hal ketahanan keluarga ini lebih 

ditekankan pada kecukupan penghasilan keluarga. Dimana kecukupan 

penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya 

dinilai secara objektif saja namun juga secara subjektif. Penilaian pendapatan 

secara objektif beranggapan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan perkapita 

yang lebih tinggi akan memiliki  ketahanan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan, 

penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan 

keluarga atas pendapatan yang telah didapat. Artinya keluarga yang mempunyai 

persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik 

 

2.2.3 Home Industry 

Berbicara mengenai kata “home industry” terlebih dahulu kita harus 

memahami pemaknaan arti kata industry itu sendiri. Menurut Lie Liana, industry 

adalah kesatuan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kegiatan 

ekonomi.  Pada sistem suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai 

catatan  administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada 

seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (Lie Liana 

2008:100). 
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Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama 

di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan 

bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang (Haviland, W.A 2003). 

Dalam arti luas, rumah tangga tidakhanya terbatas pada keluarga, bisa berupa 

rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya. Istilah 

rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan 

urusan kehidupan di rumah.  

Maka jika digabungkan makna dari home berarti rumah, tempat  tinggal, 

ataupun kampung halaman. Industry, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha 

produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, home industry atau industri 

rumah tangga adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. 

Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan 

di rumah. 

Keberadaan home industry  memberikan sumbangan yang cukup besar 

terhadap pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu memberikan peluang kerja 

dalam upaya mengurangi pengangguran. Perubahan pola pertanian menuju 

agroindustri juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencari alternatif 

penghasilan tambahan melalui industry  rumah tangga (Al-kautsar, 2013). 

Usaha kecil dan menengah dalam hal ini usahahome industry merupakan 

kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja memberiakn pelayanan 

ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses 

pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbhan 

ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, sebagai salah satu 
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pilar utama ekonomi nasional, usaha kecil menengah harus memperoleh 

kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya 

sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat 

tersebut, yang diwujudkan melalui pemberdayaan usaha kecil menengah. 

Home industry diharapkan dapat membantu peneyerapan tenaga kerja, 

mengingat sebagian besar home industry  selalu menghasilakan karya, selain itu 

pertumbuhan home industry mempunyai dampak yang signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja, terutama di daerah padat penduduk seperti di Indonesia. 

Home industry umumnya menyerap tenaga kerja yang berpendidikan setingkat 

SLTA dan tingkat pendidikan dibawahnya. Untuk menyediakan banyak tenaga 

kerja umunya home industry secara intensif menggunakan sumber daya alam 

lokal, selain itu home industry memiliki dampak yang positif terhadap 

peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan.  Oleh 

sebab itu home industry perlu mendapakan perhatian karena tidak hanya 

memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia , namun 

juga ujung tombak dalam upaya  pengentasan kemiskinan.  

  

2.3 Landasan Teori 

2.3.1. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons 

Dalam penelitian ini menggunakan Teori fungsional struktural yang 

pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme 

Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yangmemandang 

masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 
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berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi 

tanpaadanya hubungan  dengan bagian yang lainya. Kemudian perubahan yang 

terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada giliranya 

akan menciptakan perubahan pada bagian lainya.  

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk  memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Empat persyaratan mutlak yang harus ada 

agar sistem  bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah 

singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan Latency. Untuk mencapai 

suatu sistem, maka harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yaitu : 

1. Adaptasi (adaptation): suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak 

yang bersifat situasional dan mengadaptasikan lingkungan dengan 

kebutuhan-kebutuhannya. 

2. Pencapaian tujuan  (goal attainment)  : suatu sistem harus mendefiniskikan 

dan mencapai tujuan utamanya. 

3. Integrasi (integration): suatu sistem harus mengatur antarhubungan bagian-

bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan diantara tiga 

imperatif fungsional lainnya. (A,G,L). 

4. Latensi (pemeliharaan pola): suatu sistem harus menyediakan, memelihara, 

dan memeperbarui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya 

yang menciptakan dan menopang motivasi itu.  

 Parsons merancang skema AGIL untuk digunakan pada semua level 

didalam sistem teoretisnya. Di dalam diskusi di bawah mengenai empat system 

tindakan, kita akan menggambarkan bagaimana Parsons menggunakan AGIL.  
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 Organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi 

adaptsi dengan menyesuaikan diri dan mentransformasi dunia eksternal. Sistem 

kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dnegan mendefinisikan 

tujuan-tujuan sistem dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapainya. 

Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian 

komponennya. Terakhir, sistem budaya melaksanakan fungsi  latensi dengan 

menyediakan norma-norma dan nilai-nilai bagi para aktor yang memotivasi 

mereka untuk bertindak. (Ritzer, 2012: 407) 

Struktur fungsional jika dihubungankan dengan yang sedang dianalisis ini, 

struktur fungsional pemberdayaan perempuan di tanjungsari Kota Blitar melalui 

home industry batok kelapa “coco art”, dalam konsep berfikir Talcott Parsons 

yang perlu ditekankan perilaku perempuan yaitu ibu-ibu rumah tangga sebagai 

penerima program merupakan hasil dari pemberdayaan, yaitu dengan pembinaan 

dan pelatihan yang diberikan oleh pemilik home industry batok kelapa “coco art” 

yang sekaligus penggagas keikutsertaan perempuan di Tanjungsari guna 

meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.  

Hal ini menjadi kajian bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam adanya 

pemebedayaan perempuan di Tanjungsari Kota Blitar atas keberadaan  home 

industry batok kelapa “coco art”  

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk memenuhi suatu fungsi yaitu suatu 

kompleks kegiatan yang diarahkan oleh pemilik home industry kepada perempuan 

yaitu ibu-ibu rumah tangga sebagai pemenuhan suatu kebutuhan sistem tersebut. 

Imperatif fungsional tersebut dikenal sebagai skema AGIL.   
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1. Adaptasi  

Fungsi adaptasi berhubungan dengan mobilisasi modal pada Home 

Industry “Coco Art” terkait pengolahan modal dan pembagian keuntungan. 

Dimana sektor ekonomi menjadi sektor yang penting sistem harus bisa 

mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Mereka dituntut bisa 

menyesuaikan dengan lingkungan dan berusaha menyesuaikan lingkungan 

tersebut dengan beragam  kebutuhannya. Artinya, sebuah kelompok yang di 

dalamnya terdiri dari berbagai individu harus bisa menyesuaikan dirinya 

terhadap tuntutan kenyataan.  

2. Goal (pencapaian tujuan) 

Pencapaian tujuan ini haruslah disadari kedua belah pihak, dalam hal 

ini yang dimaksud adalah pihak yang memberikan pemberdayaan yaitu 

pemilik home industrybatok kelapa “coco art” dan pihak perempuan sebagai 

yang diberdayakan sekaligus sebagai pekerja dalam home industry tersebut. 

Hal ini dikarenakan ketahanan ekonomi dalam keluarga akan terpenuhi 

apabila perempuan menyadari apa yang menjadi tujuan utamanya bekerja 

dalam home industry “coco art” tersebut. Selanjutnya home industry batok 

kelapa tersebut harus bisa meningkatkan kinerja para perempuan agar 

produksinya terus progresif memberikan laba dan bisa memberikan 

penghasilan bagi perempuan demi kesejahteraan keluarganya.  

3. Integrasi 

Integrasi merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interaksi 

antara para anggota dalam sistem sosial. Artinya sistem ini harus mampu 
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menjag tatanan dan komunikasi antara pekerja perempuan dan pemilik Home 

Industry “Coco Art”. Integrasi sebagai prasyarat penting yang harus 

diupayakan untuk menjamin berlangsungnya kelompok. Adanya ikatan 

emosional antar anggota akan mampu mendukung kemajuan kelompok. 

Dalam hal ini, hubungan emosional tidak hanya didasarkan pada keuntungan 

finansial semata. Ada atau tidaknya keuntungan, berbagai keberhasilan dan 

kendala, hal itu juga menjadi tanggungjawab bersama. Solidaritas yang kuat 

dapat menghasilkan kerjasama semakin erat, sehingga tujuan kelompok yang 

sudah ditetapkan lebih mudah untuk dicapai. 

Integrasi sosial dapat dimunculkan dan diwujudkan melalui beberapa 

kegiatan, antara lain: menyelenggarakan arisan bersama, rekreasi bersama 

setahun sekali, pengajian bersama pada waktu-waktu tertentu, serta 

mengadakan ritual dan doa bersama. Hal tersebut setidaknya bisa mengikat 

mereka dalam sebuah wadah atau identitas dan dapat menumbuhkan rasa 

kesatuan antara anggota kelompok. 

4. Latensi 

Fungsi pemeliharaan pola sebagai proses mempertahankan 

keseimbangan pola budaya dan motivasi individu dalam sistem. Dimana 

dalam sistem ini dituntut agar para pekerja perempuan memiliki arah dan 

panduan yang jelas yakni ingin meningkatkan taraf ekoni keluarga mereka. 

Hal ini bisa juga disebut dengan “manajemen ketegangan‟. Artinya lembaga 

(kelompok) harus bisa melengkapi, memelihara, dan menjaga motivasi 

anggotanya serta pola-pola budaya yang bisa menciptakan dan 
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mempertahankan motivasi tersebut. Kelompok harus menciptakan pola 

budaya untuk mengikat identitas anggotanya, ini dikarenakan pada waktu 

tertentu anggota sebuah kelompok akan mengalami kebosanan. Untuk 

mengantisipasi timbulnya kejenuhan dan kerenggangan hubungan dalam 

kelompok, dibutuhkan hal-hal yang mampu menjaga kestabilan kerjasama,   

misalnya   mengadakan   Perayaan   Hari   Jadi kelompok, menerapkan 

konsep keterbukaan, dan adanya rasa kekeluargaan dalam musyawarah. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa skema fungsi 

AGIL dalam Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parson telah sesuai 

dengan judul penelitian ini yaitu Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya 

Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi pada Home Industri Batok 

Kelapa “Coco Art” di Tanjungsari Kota Blitar). Kesesuaian dimaksudkan 

bahwa ke empat skema fungsi AGIL (Adaptasi, Goal Attaitment, Integrasi, 

dan Latensi) mampu diterapkan oleh para perempuan yang bekerja pada home 

industry batok kelapa kelapa tersebut guna meningkatkan ketahanan ekonomi 

keluarga mereka.  

 


