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BAB II

TINNJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dian (2014) Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga

Petani Jagung Di Kecamatan Natan Kabupaten Lampung Selatan, Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapatan rumah tangga dan tingkat

kesejahteraan petani jagung di PT Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini

dilakukan di Desa Muara Putih, Merak Batin Desa, dan Desa Krawang Sari

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menggunakan stratified random

contoh. Ada 51 petani jagung yang terlibat dalam penelitian ini. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa jagung pendapatan rumah tangga petani sebesar

Rp23.791.838,24 / tahun. Pendapatan rumah tangga berasal dari pertanian dan non

pertanian jagung (on farm) adalah Rp20.566.348,04 / tahun, pendapatan dari

kegiatan nonpertanian (off farm) adalah Rp707.647,06 / tahun, dan pendapatan

dari non-pertanian (nonpertanian) adalah Rp2.517.843,14 / tahun. Berdasarkan

Dalam kriteria BPS, rumah tangga petani jagung di Natar dikategorikan makmur

sebanyak 70,59 persen dan tidak sejahtera sebanyak 29,41 persen, sedangkan

berdasarkan kriteria Sajogjo, petani jagung di Natar dikategorikan cukup 60,78

persen, hampir miskin 15,69 persen, dan termasuk kehidupan yang layak 23,53

persen.

Rohmah (2014) Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah

Tangga Petani Tebu Tanam Dan Keprasan di Kabupaten Bantul, Penelitian ini
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bertujuan untuk mengetahui (1) faktor yang mempengaruhi produksi tebu (2)

faktor yang mempengaruhi pendapatan tebu (3) risiko produksi tebu dan

pendapatan (4) kontribusi pendapatan pertanian tebu terhadap pendapatan rumah

tangga petani (5) distribusi pendapatan di antara rumah tangga petani (6) tingkat

rumah tangga petani kesejahteraan di Kabupaten Bantul. Metode dasar penelitian

ini adalah deskriptif analitik, sampel dipilih secara sengaja. Jumlah responden

adalah 30 petani tebu. Alat analitik adalah produksi Cobb-Douglas fungsi dan

fungsi harga Unit Output Price (UOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

faktor-faktor yang berpengaruh positif untuk produksi tebu adalah luas tanah,

bibit tebu, pupuk ZA, pestisida, tenaga kerja budidaya, tenaga kerja panen dan

metode tanam (2) faktor yang berpengaruh positif terhadap pendapatan tebu

adalah tanah areal. Faktor pendapatan yang berpengaruh negatif terhadap

pendapatan tebu adalah harga bibit tebu dan menumbuhkan upah buruh (3) risiko

produksi tebu kedua adalah yang tertinggi di antara tebu lainnya sistem

penanaman. Risiko pendapatan tebu kedua adalah tertinggi di antara sistem

penanaman tebu lainnya (4) kontribusi pendapatan tebu terhadap pendapatan

rumah tangga petani adalah mayoritas (5) pendapatan tebu meningkatkan

distribusi pendapatan rumah tangga pertanian (6) rumah tangga petani tebu

tergolong makmur rumah tangga.

Rosin (2012) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat Nelayan  Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi

Kabupaten Batubara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi
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Kabupaten Batubara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat

nelayan yaitu 42 responden (63,63%) tergolong dalam prasejahtera, 21 responden

(31,81%) tergolong dalam sejahtera I, dan 3 responden (4,56%) tergolong dalam

sejahtera II. Jika dikaitkan dengan Upah Minimum Kabupaten Batubara tahun

2016 yaitu sebesar Rp.2.313.625 maka seluruh responden masuk dalam kategori

miskin, masyarakat prasejahtera pendapatannya Rp 897.000, masyarakat sejahtera

I Rp 1.149.000, dan masyarakat sejahtera II Rp 1.470.000.

Novitasari (2017) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat

Kesejahteraan Nelayan Buruh Alat Tangkap Gill Net Di Desa Sungai Buntu

Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang” Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan nelayan buruh gill net

di Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Metode yang

digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara

dilengkapi daftar kuisioner dan juga observasi langsung di lapangan dengan

jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik analisis data menggunakan 10

indikator tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2015). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator kesejahteraan menurut BPS

2015 maka diketahui pendapatan nelayan buruh berasal dari upah dengan sistem

bagi hasil rata-rata sebesar Rp. 30.000 – Rp. 50.000 per hari dengan waktu

penangkapan rata-rata selama 15 hari dalam satu bulan. Total pendapatan rata-rata

keluarga per bulan yaitu sebesar Rp.2.648.033 sedangkan pendapatan per tahun
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nelayan buruh alat tangkap gill net sebesar Rp.31.776.400 dengan rata-rata

pendapatan per kapita per bulan yaitu Rp.629.110. Nelayan buruh gill net Desa

Sungai Buntu memiliki tingkat kesejahteraan sedang yaitu antara skor 1,81 – 2,60

dengan jumlah skor 2,46. Nelayan yang tergolong dalam tingkat kesejahteraan

tinggi sebanyak 36,67% responden, nelayan yang tergolong dalam tingkat

kesejahteraan sedang sebanyak 40,00% responden, dan nelayan yang tergolong

dalam tingkat kesejahteraan rendah sebanyak 23,33% responden.

Quen (2014) Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah

Tangga Peternak Sapi Perah Anggota Koperasi Peternakan Bandung Selatan

(KPBS) Pangalengan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)

pendapatan usaha peternakan sapi perah dari anggota koperasi peternakan hewan

di Bandung Selatan (KPBS); (2) kontribusi manfaat ekonomi dari kerja sama

(MEK) dengan pendapatan keluarga anggota KPBS; (3) tingkat kesejahteraan

anggota KPBS. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KPBS pusat kegiatan

kerjasama di Kecamatan Pangalengan; TPK Mekar Mulya dan TPK Pangalengan.

Lokasi dipilih secara sengaja. Data dikumpulkan dari Februari hingga April 2013.

Sampel 61 responden diambil menggunakan proportional random sampling.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa (1) pendapatan petani dari anggota KPBS pada total biaya

adalah Rp8.887.849,56 per tahun per usaha peternakan sapi perah atau

Rp2.681.422,59 per tahun per unit sapi perah; (2) jumlah manfaat ekonomi dari

kerja sama (MEK) untuk diterima secara langsung dalam bentuk non-tunai adalah

Rp1.039.832,13 per tahun. Jumlah MEK yang diterima secara tidak langsung
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dalam bentuk tunai adalah Rp1.458.622,96 per tahun, dan itu menyumbang 5,35%

pendapatan keluarga anggota KPBS; (3) 14,75% dari anggota KPBS (9 keluarga)

adalah miskin dan dianggap sebagai keluarga tidak sejahtera.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah memiliki

perbedaan tahun dan tempat yang di teliti dimana peneliti saat ini di lakukan di

tahun 2019 dan di lakukan penelitian di Desa Srowo Kecamatan Sidayu

Kabupaten Gresik. Peneliti saat ini juga tidak hanya meneliti tentang tingkat

kesejahteraan tapi juga meneliti tentang pendapatan.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kesejahteraan

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi

dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan

untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang

dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang

mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi

bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki

hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman,

perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar

HAM.

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang



10

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang

memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi

hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga

dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi

tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial

dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang

sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil

sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang

menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak

efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang

saling berhubungan.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan

bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam

menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari

mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk

mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat

untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang
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sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam

mekanisme pasar.

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis

sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya

mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek,

akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam

negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau

tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa

menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan.

Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan

dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.

Maka, perlu adanya ilmu kesejahteraan ekonomi dalam membangun suatu

kegiatan ekonomi yang dapat memberikan atau menciptakan suatu kondisi

yang sejahtera dalam skala bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga.

3. Tolak ukur tingkat kesejahteraan

Tolak ukur tingkat kesejahteraan yang digunakan oleh peneliti dalam

penelitian ini adalah.

a. BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014)

menentukan indicator tingkat kesejahteraan keluarga dikelompok menjadi 5

(lima) tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut:

1) Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria

sebagai berikut:
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a) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan

kebiasaan masyarakatsetempat, seperti makan nasi bagi mereka

yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food),

atau seperti makan sagu bagi mereka yangbiasa makan sagu dan

sebagainya.

b) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda

dirumah/pergi/bekerja/sekolah.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian

yang tidak hanyasatu pasang, sehingga tidak terpaksa harus

memakai pakaian yang sama dalamkegiatan hidup yang berbeda-

beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuktidur atau

beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah

atauuntuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan

sebagainya) dan lain puladengan pakaian untuk bepergian(seperti

menghadiri undangan perkawinan,piknik, ke rumah ibadah dan

sebagainya).

c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan

dinding yang layak

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah

keadaan rumah tinggalkeluarga mempunyai atap,lantai dan

dinding dalam kondisi yang layakditempati, baik dari segi

perlindungan maupun dari segi kesehatan.
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d) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan

modern, seperti RumahSakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu,Poliklinik, Bidan Desa dan

sebagainya, yang memberikan obat-obatan yangdiproduksi secara

modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi

yangberwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi sarana pelayanan

kontrasepsi.

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana

atau tempat pelayananKB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan,Apotek, Posyandu,

Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya,yang

memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern,

seperti IUD,MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil,

kepada pasangan usia suburyang membutuhkan.(Hanya untuk

keluarga yang berstatus Pasangan UsiaSubur).

f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua

anak 7-15 tahun darikeluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-

15 tahun), yang harus mengikutiwajib belajar 9 tahun. Bersekolah

diartikananak usia 7-15 tahun di keluarga ituterdaftar dan aktif
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bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau

setingkatSLTP/sederajat SLTP.

2) Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), meliputi:

a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.

Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah

kegiatan keluargauntuk melaksanakan ibadah,sesuai dengan ajaran

agama/kepercayaan yangdianut oleh masing-masing

keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan

sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau

ditempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran

masing-masingagama/kepercayaan.

b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan

lauk daging/ikan/telur.

Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan

daging atau ikan atautelur, sebagai lauk pada waktu makan untuk

melengkapi keperluan gizi protein.Indikator ini tidak berlaku

untuk keluarga vegetarian.

c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel

pakaian baru dalam setahun.

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai

(baru/bekas) yangmerupakan tambahan yang telah dimilikibaik

dari membeli atau daripemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian

yang lazim dipakai sehari-hari olehmasyarakat setempat.
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d) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.

Luaslantai rumah paling kurang 8 m2 adalah keseluruhan

luas lantai rumah,baik tingkat atas, maupun tingkat bawah,

termasuk bagian dapur, kamar mandi,paviliun, garasi dan gudang

yang apabila dibagi dengan jumlah penghunirumah diperoleh luas

ruang tidak kurang dari 8 m2.

e) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat

Pengertian keadaan sehat adalah kondisi kesehatan

seseorang dalam keluargayang berada dalam batas-batas normal,

sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumahsakit,

atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidakterpaksa

absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4

hari.Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat

melaksanakan tugas danfungsinya sesuai dengan kedudukan

masing-masing didalam keluarga

f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk

memperoleh penghasilan.

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk

memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang

salah seorang anggotanya yang sudahdewasa memperoleh

penghasilan berupa uang atau barang dari sumberpenghasilan

yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat

memenuhikebutuhan minimal sehari hari secara terus-menerus.
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g) Anggota keluarga umur 10 -60 bisa, bisa baca tulis latin.

Pengertian anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca

tulisan latin adalahanggota keluarga yang berumur 10-60 tahun

dalam keluarga dapat membacatulisan huruf latin dan sekaligus

memahami arti dari kalimat-kalimat dalamtulisan tersebut.

Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidakmempunyai

anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

h) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat

kontrasepsi.

Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih

menggunakanalat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih

berstatus Pasangan UsiaSubur dengan jumlah anak dua atau lebih

ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern,

seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom,MOP dan MOW.

3) Keluarga sejahtera tahap III, meliputi:

a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan

agama adalah upayakeluarga untuk meningkatkan pengetahunan

agama mereka masing-masing.Misalnya mendengarkan pengajian,

mendatangkan guru mengaji atau guruagama bagi anak-

anak,sekolahmadrasah bagi anak-anak yang beragama Islamatau

sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen
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b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dala bentuk uang dan

barang.

Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam

bentuk uang ataubarangadalah sebagian penghasilan keluarga

yang disisihkan untuk ditabungbaik berupa uang maupun berupa

barang (misalnya dibelikan hewan ternak,sawah, tanah, barang

perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya).

c) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk

berkomunikasi.

Pengertian keluarga makan bersama adalah kebiasaan

seluruhanggota keluarga untuk makan bersama-sama, sehingga

waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk

komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu

minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarahantar

seluruh anggota keluarga.

d) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungsn

tempat tinggal.

Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di

lingkungan tempattinggal adalah keikutsertaan seluruh atau

sebagian dari anggota keluarga dalamkegiatan masyarakat di

sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, sepertigotong

royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan

PKK,kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.
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e) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar / majalah / TV /

radio.

Pengertian keluarga memperoleh informasi dari surat

kabar/majalah/radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan

bagi anggota keluargauntuk memperoleh akses informasi baik

secara lokal, nasional, regional,maupun internasional, melalui

media cetak (seperti surat kabar, majalah,bulletin) atau media

elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massatersebut

tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga

yangbersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau

dimiliki olehorang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik

umum/milik bersama.

4) Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi:

a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan

materil untuk kegiatan sosial.

Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela

memberikan sumbangan material untuk kegiatan sosial adalah

keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan

memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu

tertentu)dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang,

bagi kepentinganmasyarakat (seperti untuk anak yatim piatu,

rumah ibadah, yayasan pendidikan,rumah jompo, untuk
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membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun,Desa dan

sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

b) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan

sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai

pengurus perkumpulan sosial /yayasan /institusi masyarakat

adalah keluarga yang memiliki rasa sosialyang besar dengan

memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara

terusmenerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan

menjadi penguruspada berbagai organisasi /kepanitiaan (seperti

pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga,

keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT /

RW, LKMD / LMD dan sebagainya).

5) Adapun 5 tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu sebagai

berikut:

a) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS).Yaitu keluarga yang tidak

memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)

atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

b) Tahapan Keluarga Sejahtera IYaitu keluarga mampu memenuhi 6

indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8

indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan

psikologis” (psychological needs).



20

c) Tahapan Keluarga Sejahtera IIYaitu keluarga yang mampu

memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi

tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III

(KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (develop

mental needs) dari keluarga.

d) Tahapan Keluarga Sejahtera IIIYaitu keluarga yang mampu

memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS

III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga

Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri”

(self esteem) keluarga.

e) Tahapan Keluarga Sejahtera III PlusYaitu keluarga yang mampu

memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator

KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.

b. BPS

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2013) untuk mengukur tingkat

kesejahteraan dapat dilihat dari 7 indikator antara lain:

1) Kependudukan

2) Pendidikan

Ada 3 indikator yang dilihat yaitu:

a) Angka Partisipasi Sekolah.

b) Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan.

c) Angka buta huruf
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3) Kesehatan

Untuk itu dapat dilihat dari

a) Angka Kesakitan.

b) Penolong Kelahiran.

c) Angka Harapan Hidup.

4) Fertilitas dan Keluarga Berencana.

5) Pola Konsumsi.

6) Ketenagakerjaan

Status pekerjaan menjadi 7 (macam), yaitu berusaha sendiri,

berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu

dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja

keluarga.

7) Perumahan.

c. Sayogo

Kesejahteraan tercapai bila ada distribusi dari pendapat yang dirasa adil

oleh masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur dari nilai pengeluaran perkapita

pertahun yang diukur dengan nilai beras setempat. Sayogo (1977)

d. Dinas kesehatan

Pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan tingkat

kesejahteraan rumah tangga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan

rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan

melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga

dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok

tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan
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kebutuhan rumah tangganya. Menurut hukum ekonomi (Ernest Engel, 1857)

bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan

menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dengan demikian secara

umum semakin meningkat pendapatan (kesejahteraan), semakin berkurang

persentase pengeluaran untuk makanan.

4. Pengertian usaha kecil

Menurut surat edaran BI No. 26/1/UKK/ tanggal 29 Mei 1993, yang

dimaksud dengan usaha kecil adalah:“Usaha yang memiliki total asset

maksimum Rp. 600 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk rumah dan

tanah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan,

badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak

melebihi nilai 600 juta”. Sedangkan berdasarkan UU No.9 / 1995 tentang

usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi

rakyat yang bersekala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam

undang-undang ini.

Usaha kecil yang dimaksud didalam UU No. 9 / 1995 meliputi :

1) Usaha kecil informal

Yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan

belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri

rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang

kaki lima, dan pemulung.
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2) Usaha kecil tradisional

Yaitu usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah

digunakan secara turun-temurun, dan berkaitan dengan seni dan

budaya.

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada

masyarakat secara tidak langsung berperan dalam proses

pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

a. Karakteristik Usaha Kecil

Indonesia memiliki kriteria usaha kecil itu sangat berbeda-beda,

tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang

berkaitan dengan sektor ini. Sedangkan di negara-negara lain, kriteria yang

ada akhirnya turut menentukan ciri sektor usaha kecil, yang antara lain

ditentukan oleh jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan yang

bersangkutan. Misalnya Perancis, menggunakan jumlah karyawan dalam

mendefinisikan sektor usaha kecil yaitu jika karyawan kurang dari 10

orang dianggap sebagai perusahaan sangat kecil, sedangkan jika memiliki

10-40 orang karyawan dianggap sebagai perusahaan kecil, dan jika

memiliki 50-500 orang karyawan disebut sebagai perusahaan menengah.

Secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak

mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala
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pembukuan tidak di Up to date, sehingga sulit untuk menilai kinerja

usahanya.

2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat

tinggi.

3) Modal terbatas.

4) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat

terbatas.

5) Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk

mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat

terbatas.

7) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah,

mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk

mendapatkan dana dari pasar modal, sebuah perusahaan harus

mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha kecil menyiratkan adanya

kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya

masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang

berkaitan dengan pendanaan tampak sulit untuk mendapatkan solusi yang

jelas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan terutama

melaluai paket-paket kebijakan  untuk mendorong kehidupan sektor usaha

kecil, namun apa yang dilakukan yang berkaitan dengan pemberian

tersebut belum dirasakan manfaatnya secara keseluruhan oleh sektor usaha
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kecil. Berkaitan dengan pemberian kredit kepada usaha kecil tersebut,

pada tahun 1995 direalisasikan pemberian kredit tanpa agunan kepada

usaha kecil, kredit tersebut disebut dengan kredit kelayakan usaha yang

besarnya maksimum Rp. 50 juta.

Peran penting usaha kecil selain merupakan wahana utama dalam

penyerapan tenaga kerja, juga sebagai penggerak roda ekonomi serta

pelayanan mayarakat. Hal ini dimungkinkan mengingat karakteristik usaha

kecil yang tahan terhadap krisis ekonomi karena dijalankan dengan

ketergantungan yang sangat rendah terhadap pendanaan sektor moneter

serta keberadaannya tersebar di seluruh pelosok negeri sehingga jalur

distribusi yang efektif untuk menjangkau sebagian besar masyarakat.

b. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil

Suatu usaha mengandung potensi benefit dan biaya. Bagi banyak

orang, benefit yang penting adalah kepuasan pribadi yang diperoleh dari

mengoperasikan bisnisnya sendiri. Pemilik bisnis dapat menggunakan

seluruh kemampuannya dan dapat menggunakannya dengan bebas, juga

dapat memperoleh kekuasaan melalui pengoperasian bisnisnya sendiri.

Benefit lain yang diperoleh adalah keuntungan finansial.

Dibandingkan dengan usaha besar, usaha kecil memiliki beberapa

potensi dan keunggulan komparatif diantaranya :

1) Usaha kecil beroperasi menyebar diseluruh pelosok dengan berbagai

ragam bidang usaha. Hal ini karena kebanyakan usaha kecil timbul

untuk memenuhi permintaan (agregat demand) yang terjadi di daerah
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regionalnya. Bisa jadi orientasi produk usaha kecil tidak terbatas pada

orientasi produk melainkan sudah mencapai taraf orientasi konsumen.

Untuk ini diperlukan suatu keputusan manajerial yang menuntut

kejelian yang tinggi. Dengan penyebaran usaha kecil, berarti masalah

urbanisasi dan kesenjangan desa-kota minimal dapat ditekan.

Setidaknya mengurangi konsentrasi intensitas lapangan kerja pada

daerah tertentu yang akan menimbulakan efek urbanisasi dan masalah

sosial lain.

2) Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal usaha aktiva tetap pada

tingkat yang rendah. Sebagaian besar modal terserap pada kebutuhan

modal kerja. Karena yang dipertaruhkan kecil, implikasinya usaha

kecil memiliki kebebasan yang tinggi untuk masuk atau keluar dari

pasar. Dengan demikian, kegiatan produksi dapat dihentikan sewaktu-

waktu, jika kondisi perekonomian yang dihadapi kurang

menguntungkan. Konsekuensi lain dari rendahnya nilai aktiva tetap

adalah mudah meng up to date-kan produknya. Sebagai akibatnya

akan memiliki derajat imunitas yang tinggi terhadap gejolak

perekonomian internasional.

3) Sebagian usaha kecil dapat dikatakan padat karya (labor intensive)

yang disebabkan penggunaan teknologi yang sederhana. Persentase

distribusi nilai tambah pada tenaga kerja relative besar. Dengan

demikian, distribusi pendapatan dapat lebih tercapai. Selain itu

keunggulan usaha kecil terdapat pada hubungan yang erat antara
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pemilik dengan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK

(pemutusan hubungan kerja). Keadaan ini menunjukan betapa usaha

kecil memiliki fungsi sosial ekonomi.

Sedangkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh usaha kecil adalah :

1) Skala pemasaran bersifat lokal, jika melalui batas wilayah

pemasarannya tidak dilakukan oleh perusahaan sendiri. Hal ini jelas

tidak dapat memacu penjualan yang progresif dengan cepat.

2) Personal yang terlibat dalam perusahaan pada umumnya berkisar

karena hubungan kekerabatan atau persaudaraan atau juga karena

hubungan sosial yang akrab.

3) Bersifat “one man show” Yaitu satu orang mempunyai banyak fungsi

yang pada umumnya dikerjakan oleh pemilik perusahaan, mulai pada

pembukuan dasar sampai pencairan dana.

4) Lemahnya sistem pencatatan, didasarkan pada ingatan saja sehingga

tidak didokumentasikan.

5) Perencanaan hanya dengan perhitungan dan analisis sederhana saja,

dengan prisip-prinsip sekitar laba yang dapat dijangkau dengan cepat,

tidak berbelit-belit dan berorientasi jangka pendek.

6) Seringkali dalam hubungannya dengan perencanaan lebih menitik

beratkan pada kepentingan pribadi atau keluarga saja. Sehingga

pemilik tidak mengetahui rugi atau laba perusahaan karena tidak ada

batasan yang jelas milik perusahaan dan peribadi.

7) Lemahnya promosi dan pemasaran produknya.
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Decision making sering dilakukan by feeling dan bukan berdasarkan atas

pemikiran dan konsep-konsep yang rasional.

5. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah adalah sesuatu yang diperoleh dari menjual sesuatu

yang menghasilkan keuntungan menurut Suparmoko (dalam Ma’arif, 2013).

Pendapat lain mengatakan bahwa pendapatan adalah  penerimaan yang

diperoleh seorang pedagang setelah dikurangi dengan biaya- biaya.

Pendapatan atau penghasilan adalah suatu  penerimaaan dari berbagai

penjualan produk barang dan jasa.  Pendapatan atau keunt ungan ekonomi

adalah pendapatan yang  diperolehpengusaha, setelah dikurangi oleh ongkos

yang tersembunyi (Sadono Sukirno,2003:38). Pendapatan adalah hasil yang

didapatkan dari kegiatan usaha seseorang sebagaiimbalan atas kegiatan yang

dilakukan. Pengusaha sebagai pemimpin usaha dapat mengambil keputusan-

keputusan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, disamping itu,

pengusaha dapat memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan.

Boediono (2002:33) menyatakan bahwa salah satu unsur yang

mempengaruhi pendapatan adalah faktor produksi yang variabel di dalamnya

adalah modal. Nasution (2002) berpendapat bahwa salah satu faktor

determinan pendapatan adalah rutinitas yaitu kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus, dalam hal ini pengalaman dalam berusaha. Pada umumnya

pendapatan yang diterima oleh pedagang berasal dari usaha sendiri yang
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dikenal dengan mandiri tidak tergantung pada usaha orang lain dalam artian

tidak bekerja pada sektor formal. Walaupun tidak bekerja pada sektor formal

pedagang mampu mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, bahkan

pada saat krisis sekalipun dia masih survival.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penerimaan yang

diperoleh pedagang dari hasil ia menjual barang atau jasa yang dinyatakan

dengan uang dan telah dikurangi dengan biaya-biaya.

b. Jenis- Jenis Pendapatan

Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, diantaranya

penggolongan  pendapatan berdasarkan cara  memperolehnya, pendapatan

dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pendapatan kotor: adalah pendapatan yang diterima oleh  pedagang

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.

2) Pendapatan bersih: adalah pendapatan yang diterima oleh  pedagang

setelah dikurangi dengan biaya- biaya.

Menurut Suparmoko (dalam Ma’arif, 2013), secara garis besar pendapatan

dibagi menjadi tiga macam yaitu gaji dan upah,  pendapatan dari usaha

sendiri dan pendapatan dari usaha lain.  Berikut penjelasannya:

1) Gaji dan upah, kedua hal ini merupakan imbalan dari hasil seseorang

bekerja baik diberikan dalam waktu harian atau bulanan.

2) Pendapatan dari usaha sediri, artinya nilai total yang telah kita dapatkan

kita kurangi dengan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk produksi

tanpa dikurangi dengan biaya gaji karyawan.
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3) Pendapatan dari usaha lain, adalah pendapatan yang kita peroleh dari

usaha sampingan.

Pendapatan menurut bentuknya dibagi atas berikut:

a. Pendapatan berwujud uang, artinya pendapatan yang kita peroleh dari

menjual dan menyediakan barang dan jasa dapat kita rasakan dengan

imbalan berupa keuntungan ataupun gaji yang berwujud uang untuk

transaksi yang nantinya dijadikan alat untuk memenehi kebutuhan

sehari-hari.

b. Pendapatan berwujud barang, artinya pendapatan yang kita  peroleh dari

menyediakan barang jasa tidak langsung diwujudkan d engan uang

namun dengan barang- barang pemberian.


