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ABSTRAK 
 

Peranan wanita di Kabupaten Lombok Barat sebagai sumber daya pembangunan menyimpan potensi 

yang strategis, dan wanita merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan 

pria.  
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumbangan wanita tani terhadap peningkatan keluarga tani, 

sehingga ke depannya perlu diupayakan peranan strategis perempuan dalam bidang ekonomi melalui 

kegiatan sektor informal.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan metode pengumpulan data  

menggunakan daftar pertanyaan, kemudian data dianalisis secara deskriptif atau naratif. 
 

       Terbatas pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Jenis pekerjaan di sektor informal yang 

dilaksanakan oleh wanitatani di daerah penelitian cukup beragam yaitu selain  sebagai wanitatani (on farm) 

yang membantu suaminya dalam melaksanakan usahatani di lahnnya sendiri, juga wanita tani bekerkja  

disektor pertanian tetapi di luar usahatani miliknya misalnya sebagai buruh tani  (of farm), juga wanitatani 

bekerja pada kegiatan-kegiatan di luar sektor pertanian (non farm) yang merupakan sektor informal, seperti 

berdagang, buruh angkut bata/ pasir, buruh angkut di pasar, buruh bangunan, bikin anyaman tikar, buruh cuci 

strika , 2). Rata-rata sumbangan sektor informal oleh wanitatani sebesar  Rp 3.824.333 /orang/tahun atau 

sebesar 58.44% 
 

Kata kunci : Partisifasi wanita, sektor informal  

 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Kaum miskin di dunia umumnya wanita dan anak-anak, dan wanita umumnya kurang mempunyai akses 

pendidikan, pengakuan, kepemilikan lahan dan fartisipasi dalam keluarga dan pembuatan keputusan di 

masyarakat.  
 
Peran wanita sendiri dalam sektor domestik jauh dari perhatian. Peran wanita dari sektor ini belum 

tersentuh secara substansial. Artinya peran wanita sebagai master (tuan rumah) dan manager (pengelola) 

rumah tangga masih tetap langgeng untuk menempatkan dan sekaligus meligitimasi bahwa domestik sphere 

adalah tempat wanita yang tetap untuk beraktifitas (Norma Sulivan, 1994), dan sampai saat ini masih ada 

anggapan bahwa laki-laki dianggap pencari nafkah utama keluarga (bread winner), sementara penghasilan 

wanita tidak diperhitungkan sebagai penghasilan utama dalam keluarga.  Persoalan ini menjadi krusial, 

manakala  dunia  industri  bisnis   mulai  melakukan  diskriminasi atas  numerasi  reward  atau  penghasilan  

yang  harus diterima oleh wanita (Elvira Sahara, 2000). Asumsi stereotipe yang merugikan wanita disadari 

oleh banyak pihak, telah menimbulkan diskriminasi terhadap peranan serta dan eksistensi wanita.      
 
Pada keluarga miskin umumnya berada di pedesaan dan sebagian besar pada wanita. Wanita di 

pedesaan berpendidikan rendah, pendapatan rendah, kesehatan dan gizi rendah, sehingga menyebabkan 

produktivitasnya juga rendah. Selain itu juga keluarga miskin biasanya tidak menguasai atau hanya memiliki 

lahan yang sangat sempit, jumlah anggota rumah tangganya besar, sebagian besar tidak terdidik dan tidak 

memiliki aspek terhadap teknologi, peluang ekonomi rendah (Tjahya Supriatna, 2000).   
 
Hasil penelitian Ni Ketut Sribudiastuti dan Made Suma Wedastra (2012),bahwa dari 50 orang 

responden, sebagian besar wanita tani (26%) responden selain bekerja membantu suaminya bertani, juga 

bekerja di luar sektor pertanian yaitu industri (anyaman ). Sebanyak (20%) responden di bidang perdagangan 

dan 15 % responden bekerja dibidang jasa. 
 
Banyaknya penduduk perempuan yang bekerja menjukkan bahwa partisifasi perempuan dalam 

peningkatan ekonomi keluarga tidak dapat diabaikan walaupun produktivitas nya masih rendah. Dengan 
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demikian besarnya potensi perempuan tersebut ; maka peranan strategis perempuan dalam bidang ekonomi 

perlu ditingkatkan khususnya melalui kegiatan di sektor informal. 

 

Rumusan Masalah 
 

Dari hal tersebut di atas dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Usaha-usaha ekonomi sektor informal apa saja yang dilakukan oleh wanita untuk meningkatkan 

pendapatan keluarganya di Kabupaten Lombok Barat 

2. Berapa kontribusi wanitatani terhadap peningkatan pendapatan keluarga petani di Pedesaan Miskin 

kabupaten Lombok Barat 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk : mengidentifikasi usaha-usaha ekonomi di sektor in formal yang 

dikerjakan oleh wanita  untuk meningkatkan pendapatan keluarganya di Kabupaten Lombok Barat dan  

mengetahui kontribusi wanita tani terhadap peningkatan pendapatan keluarga petani di Pedesaan Miskin 

kabupaten Lombok Barat 
  
  Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya 

Pemerintah Daerah Tk. II Lombok Barat, untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka 

menanggulangi kemiskinan di pedesaan.  
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode “deskriptif” (Moch Nasir, 2011, Masri Singarimbun dan Sofyan 

Efendi, 1999). Penelitian dilaksanakan di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan dan Desa Babus Salam 

Kecamatan Gerung secara purposive, atas dasar kondisi geografis, pertimbangan sosial ekonomi, potensi 

penduduk, dan data dari Kantor Pembangunan Desa disebutkan sebagai desa-desa miskin. 
 
Sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang ditentukan secara purposive sampling dengan 

jumlahnya masing-masing desa ditentukan sebanyak 20 orang, sehingga jumlah seluruh sampel berjumlah 40 

orang.  
 
      Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Jenis usaha yang dilaksanakan, dengan cara inventarisir dan dibuatkan tabel-tabel 

b. Pendapatan rumah tangga adalah jumlah pendapatan bersih yang diterima oleh responden ditambah 

anggota keluarga lainya dengan bekerja mencari nafkah di berbagai sektor. Pendapatan ini diukur 

dengan rupiah per bulan atau per tahun. 

c. Kontribusi perempuan dalam meningkatkan pendapatan, dengan rupiah dan persen 
    

    Data primer yang telah dikumpulkan di lapangan setelah diedit, disajikan dalam bentuk deskriptif. 

a. Untuk menganalisis pendapatan wanita pada sektor informal digunakan analisis biaya dan pendapatan  

(Made Suma Wedastra, 2007): 

 

       NI = TR – TC            
 

Keterangan : NI =  Net Income (pendapatan bersih), TR = Total Revenue ( total penerimaan), TC = Total   

                    Cost ( total biaya) 

 

b.  Untuk menganalisis total pendapatan rumah tangga digunakan rumus (Made Suma Wedastra, 2007): 

TPRT = IWPR + IS + Iai  

 

 dimana :  TPRT = total pendapatan rumah tangga, IWPR = pendapatan wanita pada berbagai sumber di 

sektor informal , IS = pendapatan suami, Ia = pendapatan angota keluarga,  i = anggota 

keluarga ke satu dan seterusnya 

 

c. Untuk menghitung kontribusi wanita terhadap total pendapatan rumah tangga (Candra Ayu, 2001) 

dengan rumus : 
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                                             Pendapatan wanita di sektor informal  

Kontribusi wanita    =                                              x    100% 

         Total pendapatan rumah tangga 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Jenis Pekerjaan di sektor informal yang dilaksanakan oleh Wanitatani 
 
Pekerjaan pokok responden di daerah penelitian adalah sebagai wanitatani disamping sebagai wanitatani 

yang membantu suaminya untuk berusahatani, juga bekerja disektor informal yang merupakan pekerjaan 

sampingan bagi wanitatani di pedesaan. Hal ini dilakukan oleh responden adalah untuk menambah 

penghasilan keluarganya.  

 
 
                 Tabel 1. Profil Kegiatan Wanitatani disektor informal di Daerah Penelitian  Tahun 2013 
 

No Jenis kegiatan Frekwensi (orang) Persentase (%) 

1 Dagang 14 35,00 

2 Buruh Angkut Bata/pasir 3 7,50 

3 Buruh angkut di pasar 7 17,50 

4 Buruh  bangunan 4 10,00 

5 Bikin Anyaman tikar 6 15,00 

6 Buruh nyuci dan strika 2 5,00 

7 Tidak bekerja di sektor non 

pertanian 

4 10,00 

Jumlah 40 100,00 

           Sumber : Data Primer Diolah 

 
      Dari 40 orang responden wanitatani, sebagian besar mempunyai usaha sampingan di sektor informal 

adalah sebagai pedagang yaitu sebanyak 14 orang (35%), dan yang paling sedikit adalah bergerak dalam jasa 

nyuci dan strika yaitu sebanyak 2 orang (5%) 
 
      Pada wanitatani yang tidak bekerja di sektor informal atau tidak bekerja pada sektor non pertanian 

mempunyai alasan, disamping karena membantu suaminya untuk bekerja di lahan sendiri, juga karena tidak 

memiliki ketrampilan dan alasan sudah tua 

 

      Jenis usaha berdagang/berjualan yang ditekuni responden dapat dilihat pada tabel 2. 
 

       Tabel 2. Jumlah Responden dirinci menurut Jenis Usaha Berdagang di Daerah Penelitian Tahun 2013 

 

No Jenis Berjualan Frekwensi (orang) Persentase (%)  

1 Sayur-mayur 7 50,00 

2 Berjualan kue dan minuman 2 14,29 

3 Berjualan buah-buahan 4 28,57 

4 Berjualan ikan 1 7,14 

Jumlah 14 100,00 

           Sumber : Data Primer Diolah 

 

     Dari tabel tersebut di atas usaha sampingan yang dilakukan oleh wanitatani sebagian besar sebagai 

penjual sayur mayur di rumahnya.  
 
      Dipilihnya rumah sebagai tempat kegiatan yang paling diminati berkaitan dengan alasan seperti tampak 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Jumlah Responden dirinci Menurut Alasan Responden Memilih Suatu tempat Kegiatan di Daerah 

Penelitian Tahun 2013 

 
No Alasan Frekwensi (orang) Persentase (%) 

1 Dekat dengan rumah 5 35,71 

2 Tidak perlu meninggalkan rumah 2 14,29 

3 Bisa sambil mengurus rumah 4 28,57 

4 Tidak memerlukan transportasi 2 14,29 

5 Konsumen cukup banyak 1 7,14 

Jumlah 14 100 

    Sumber : Data Primer Diolah 

 

       Dari tabel tersebut di atas, rupanya alasan dekat dengan rumah yaitu 35,71 persen merupakan alasan 

terbanyak dari responden dan yang paling sedikit adalah alasan responden untuk berjualan di rumahnya 

karena konsumennya cukup banyak yaitu 7,14 persen 
 
 
Total Pendapatan Keluarga 

 
           Tabel 4. Rata-rata Total Pendapatan Rumah Tangga Petani di daerah Penelitian  Tahun 2013 

                                    
No Sumber 

Pendapatan 

Swami Istri Anak Total 

1 Usahataninya sendiri 

(On farm) (Rp) 

- - - 13.057.368,17 

2 Usahatani di Luar  

Usahataninya sendiri  

(of farm) (Rp) 

125.850,05 68.875,40 - 194.725,45 

3 Di luar pertanian (Sektor 

informal)(non farm) (Rp) 

1.665.000 3.824.333 1.055.000 6.544.333,00 

Total (Rp) 1.790.850 3.893,208,40 1.055.000 19.796,426,62 

        Sumber : Data Primer Diolah 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
 
      Terbatas pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1).  Jenis pekerjaan di sektor informal yang 

dilaksanakan oleh wanitatani di daerah penelitian cukup beragam yaitu selain  sebagai wanitatani (on farm) 

yang membantu suaminya dalam melaksanakan usahatani di lahnnya sendiri, juga wanita tani bekerkja  

disektor pertanian tetapi di luar usahatani miliknya misalnya sebagai buruh tani  (of farm), juga wanitatani 

bekerja pada kegiatan-kegiatan di luar sektor pertanian (non farm) yang merupakan sektor informal, seperti 

berdagang, buruh angkut bata/ pasir, buruh angkut di pasar, buruh bangunan, bikin anyaman tikar, buruh cuci 

strika, 2). Rata-rata sumbangan sektor informal oleh wanitatani sebesar  Rp 3.824.333 /orang/tahun atau 

sebesar 58.44% 
 

Saran-saran  
 

Sektor informal mempunyai andil yang cukup besar di dalam meningkatkan kesejahteraan petani/ 

wanitatani, untuk itu disarankan kepada pemerintah agar pemberdayaan masyarakat tani/wanitatani perlu di 

galakkan dengan memberikan penyuluhan, dan memberikan bantuan permodalan pengembangan 

kelembagaan masyarakat setempat. 
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