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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Teoritis 

 

 

Upaya domestikasi perempuan secara sistematis oleh negara berdasarkan 

ideologi gender dalam kebijakan-kebijakan negara berdampak lebih jauh pada 

peminggiran terhadap perempuan, baik secara ekonomis, politik, sosial, dan 

budaya, juga menimbulkan subordinasi, eksploitasi dan privatisasi kekerasan 

terhadap perempuan. 

 

Kesadaran bangsa Indonesia untuk memberi kesempatan khusus bagi 

perempuan berkembang bersamaan dengan makin besarnya kepedulian dunia 

terhadap peranan perempuan. Maka peranan perempuan perlu ditingkatkan 

dengan berbagai usaha. Sehingga perempuan tidak hanya dianggap sebagai  

pengurus rumah tangga, tetapi perempuan juga dapat meningkatkan 

keterampilan untuk dapat membantu keluarga dengan memanfaatkan potensi 

yang ada  

 

2.1.1. Pengertian Peranan 

 

 

Setiap manusia memiliki peranan yang berbeda sehingga membuat jenis 

tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku 

itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif 



12 

 

independent (bebas) pada seseorang yang menjalankan peranan 

tersebut. Jadi tiap orang mempunyai peran pada masing-masing situasi, 

dia akan berbeda bila menjadi ayah, berbeda lagi bila menjadi anak, jadi 

bos, dan lain-lain. 

 

Menurut Margono Slamet  (1995: 15) “Peranan adalah mencakup 

tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang 

menempati suatu posisi di dalam status sosial”. Sedangkan menurut 

Gross, Manson dan Mc Eachern (1995: 99) “Peranan adalah sebagai 

seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu”. 

 

Pengertian peranan di atas dikaji lagi oleh Soerjono Soekanto (200: 

268-269) menurutnya “peranan adalah aspek dinamis kedudukan 

(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Peranan 

tersebut menurutnya mencakup tiga hal yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan masyarakat 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 
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Sesuai dengan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa peranan adalah seperangkat harapan-harapan yang 

mencakup tindakan atau perilaku seseorang melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

Seseorang yang telah diberikan kedudukan dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban  harus sesuai dengan peranannya dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat  dan diharapkan mampu 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

 

2.1.2.  Pengertian Peranan Perempuan dalam Bekerja 

 

Banyak ahli bidang antropologi, sosiologi dan ekonomi 

mengasumsikan bahwa diferensiasi peranan dalam keluarga 

berdasarkan jenis kelamin dan alokasi ekonomi mengarah kepada 

adanya peranan yang lebih besar atau menyeluruh dari pada wanita 

dalam pekerjaan dan pekerjaan laki-laki dalam pekerjaan produktif 

yang langsung menghasilkan atau pekerjaan mencari nafkah. 

 

Mintz dalam P. Sajogyo (1985: 37) mengemukakan “peranan wanita 

dalam kegiatan distribusi pada sistem pemasaran dengan ciri 

komersial yang ada dalam masyarakat tersebut ternyata sering kali 

terlepas dari pada pekerjaan ekonomis yang dilakukan oleh suami 

masing-masing”. 
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Sedangkan menurut Geertz dalam P. Sajogyo (1985: 38) ada dua tipe 

peranan: 

      1. Pola peranan, di mana digambarkan peranan wanita seluruhnya 

hanya dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan peeliharaan 

kebutuhan hidup semua anggota keluarga dan rumah tangganya. 

      2.  Pola peranan, dimana wanita mempunyai dua peranan yaitu peranan 

dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah. 

Bobot dari pekerjaan di bidang nafkah berbeda untuk berbagai 

masyarakat. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan wanita dalam bekerja melalui 

kegiatan distribusi pada sistem pemasaran dengan ciri komersial yang 

ada dalam masyarakat tersebut ternyata sering kali terlepas dari pada 

pekerjaan ekonomis dna juga peranan dalam pekerjaan rumah tangga 

dan pekerjaan mencari nafkah. 

 

2.1.3. Pengertian Perempuan yang Bekerja di Sektor Informal 

 

Kuatnya adat kebiasaan dan prasangka, tidak adanya penerangan, 

kesulitan-kesulitan yang tak terhitung jumlahnya pada kaum wanita 

dalam memegang jabatan-jabatan tertentu dan menunaikan kewajiban-

kewajiban rumah tangga, semua itu cenderung membatasi kesempatan 

yang dimiliki oleh anak-anak perempuan dan para wanita. Seperti 

yang dikemukakan Jacqueline Chabaud (1984: 11) “Wanita adalah 

juga manusia seperti pria, ia pun patut mengembangkan 

kemampuannya, semua kemampuannya untuk memilih jalan hidup 
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yang hendak ditempuhnya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan dan 

memegang segala tangung jawab yang akan ikut membentuk 

kemuliaan manusia".  

 

Menurut Pujiwati Sajogyo (1985: 132)  

”Partisipasi tenaga kerja wanita dapat disebabkan oleh bebrapa 

hal dibidang pertanian sejak semula dalam memenuhi kebutuhan 

pokoknya tenaga kerja wanita dibutuhkan untuk menambah 

tenaga yang ada, yaitu tenga kerja laki-laki dalam mengerjakan 

ladangnya atau sawah, tegalan dan kebunnya”.  

 

Untuk melengkapi kutipan di atas menurut Stoler dan Rogers dalam P. 

Sajogyo (1985: 39) bahwa “tidak terdapat suatu hubungan langsung 

dan sederhana di antara keterlibatan wanita pada kegiatan di luar 

rumah tangga atau masyarakat luas dengan kedudukan mereka 

ataupun kekuasaan (dalam arti formal ataupun informal) di dalam 

maupun di luar rumah tangga” 

 

Kesimpulan dari ketiga kutipan-kutipan di atas bahwa wanita yang 

bekerja di sektor informal patut mengembangkan semua 

kemampuannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan memenuhi 

kebutuhan pokok dengan kedudukan mereka ataupun kekuasaan 

(dalam arti formal ataupun informal) di dalam maupun di luar rumah 

tangga. 

 

Melihat banyaknya macam pekerjan serta teknologi yang menyertai 

pekerjaan itu, dapatlah menjelaskan dorongan yang menyebabkan 

wanita melakukan kegiatan di bidang ekonomi.  
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Menurut Pujiwati Sajogyo (1985: 35)  

“faktor-faktor lain seperti pendidikan, keterampilan ikut 

menentukan apakah kesempatan yang ada terbuka pula untuk 

wanita pedesaan, makin luas dan efektif pendidikan serta 

keterampilan yang diperoleh wanita pedesaan, makin besar 

pula peluang untuk mendapatkan jenis pekerjaan-pekerjaan 

tersebut.” 

 

Mengingat akar dari posisi sosial wanita yang kurang diperhatikan 

dalam sistem pembagian kerja, maka implikasi kebijaksanaan yang 

dapat diupayakan untuk dapat mengangkat harkat kaum wanita tak 

dapat ditemukan dalam suatu kebijakan yang tunggal. Sebaliknya, 

kebijakan yang efektif untuk mengangkat peranan wanita di dalam 

masyarakat harus dengan pemikiran dan pendekatan yang 

interdisipliner, sehingga dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang menimpa kaum wanita selama ini. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu metode untuk dapat mengatasi kendala dan 

meningkatkan produktivitas dan kemandirian wanita dengan 

mengoptimalkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. 

 

 2.1.4. Pemberdayaan Perempuan 

 

Terdapat tiga perspektif teoritik yang mampu menjelaskan terhadap 

prosespemberdayaan perempuan. Pertama, Teori Segmentasi Pasar. 

Teori segmen pasar melihat perempuan sebagai tenaga kerja dan 

sumber daya yang potensial untuk dikembangkan. Salah satu diantara 

berbagai penjelasan segmentasi pasar tenaga kerja yang paling dikenal 

adalah teori pasar tenaga kerja yang paling dikenal adalah teori pasar 

tenaga kerja ganda dari Doeringer dan Piore (Anker and Hein, 1986), 
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yang membedakan dua jenis pekerjaan; yaitu pekerjaan-pekerjaan 

sektor primer dan sektor sekunder. Sumbangan terbesar dari teori 

segmentasi pasar tenaga kerja adalah tekanannya pada adanya pasar 

tenaga kerja tersegmentasidan kemampuan untuk menganalisa 

berbagai situasi dimana berbagai segmen pasar tenaga kerja beroperasi 

dan menyajikan alternatif bagi penjelasan teori noe-klassik yang 

mengasumsikan kompetisi atau persaingan terbuka diantara semua 

tenaga kerja. 

 

Kedua, teori gender. Teori ini menjelaskan bahwa kedudukan 

perempuan dalam pasar tenaga kerja dan di dalam rumah tangga atau 

keluarga bertalian satu sama lain dan merupakan bagian integral dari 

keseluruhan sistem sosial. Bias gender yang terjadi di masyarakat 

selam ini mengakibatkan pemiskinan pada perempuan. 

Menurut teori feminitas apabila perempuan diberi ruang gerak untuk 

bekerja  sektor publik, maka kehadiran mereka akan memberikan 

support pembangunan suatu negara. Perempuan menjadi lebih banyak 

terlibat dalam pembangunan sehingga perempuan tidak lagi dipandang 

sebagai beban pembangunan yang hanya memperbesar dependency 

ratio. Teori ini berlaku dengan asumsi bahwa masyarakat secara 

keseluruhan menyadari pentingnya tenaga kerja perempuan. 

 

Teori gender menjelaskan bahwa kedudukan yang kurang beruntung 

kaum perempuan di dalam pasar tenaga kerja dan didalam rumah 

tangga atau keluarga bertalian satu sama lain, dan merupakan bagian 
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integral dari keseluruhan sistem sosial dimana perempuan memiliki 

kedudukan yang lebih rendah di hadapan laki-laki. 

 

Ketiga, teori neo-klasik. Teori ini mengupas tentang pembagian kerja 

seksual dengan penekanan pada perbedaan jenis kelamin di dalam 

variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan 

ketersediaan tenaga kerja seperti;tanggung jawab rumah tangga, 

kekuatan fisik, pendidikan, latihan, jam kerja, absentisisme (sakit, 

menstrulasi, hamil, dan menyusui) dan kelangsungan kerja untuk 

menjelaskan mengapa perempuan mendapatkan penghasilan lebih 

rendah dari laki-laki.  

 

Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa di dalam kondisi persaingan 

yang ketat, pekerja memperoleh upah sebesar marginal product yang 

dihasilkannya. Asumsi lain yang diturunkan dari asumsi yang pertama 

adalah bahwa keluarga mengalokasikan sumber daya mereka diantara 

anggota-anggota keluarga dengan cara rasional, yang pada gilirannya 

mengakibatkan anggota keluarga perempuan memperoleh investasi 

human capital yang lebih sedikit dibanding dengan yang diterima oleh 

anggota keluarga laiki-laki karena memiliki human capital yang 

rendah, selanjutnya berakibat pada tingkat produktivitas yang rendah. 

Untuk alasan yang sama orang tua atau anggota keluarga sendiri 

umumnya mempunyai insentif yang rendah untuk menginvestasikan 

sumber daya keluarga untuk pendidikan keluarga perempuan. 
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Preskripsi demikian yang membuat situasi kualitas human capital 

makin lama semakin rendah. 

 

Dalam upaya menelaah fenomena pekerja perempuan pada industri 

rumah tangga di pedesaan, aplikasi ketiga teori tersebut merupakan 

keseluruhan pandangan yang masing-masing saling melengkapi. 

Mengingat akar dari posisi sosial perempuan yang kurang beruntung 

didalam sistem pembagian kerja seksual, yang tertanam kuat di 

berbagai domain yang saling berkaitan (human capital yang rendah, 

segmentasi pasar tenaga kerja dan norma-norma masyarakat menganai 

status dan peranan perempuan), maka implitasi kebijaksanaan yang 

dapat diupayakan untuk dapat mengangkat harkat kaum perempuan 

tak dapat ditemukan dalam suatu kebijakan yang tungal. Sebaliknya, 

kebijakan yang efektif untuk mengangkat peranan perempuan di 

dalam masyarakat harus dengan pemikiran dan pendekatan yang 

interdisipliner, sehingga dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang menimpa kaum perempuan selama ini. 

 

Berkenaan dengan hal kemandirian perempuan pesisir, tampak bahwa 

tingkat produktivitasnya tidak mengalami peningkatan dan justru 

mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai kendala dan 

faktor penyebab. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk 

dapat mengatasi kendala dan meningkatkan produktivitas dan 

kemandirian perempuan pesisir dengan pengoptimalkan sumber daya 

lokal secara berkelanjutan. 
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2.1.5.  Motivasi Instrinsik dan Motivasi Ekstrinsik Wanita dalam  

Memanfaatkan Potensi Lokal 

 

 

Dimyati dan Mudjiono mengatakan bahwa : “motivasi seseorang 

dapat bersumber dari dalam diri sendiri yang dikenal dengan motivasi 

intrinsik, maupun dari luar diri seseorang yang dikenal sebagai 

motivasi ektrinsik”. (Dimyati dan Mudjiono, 1994: 90). 

 

1. Motivasi Instrinsik 

Motivasi intrinsik yaitu suatu bentuk motivasi yang berasal dari 

dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sardiman AM, mengatakan bahwa : “motivasi intrinsik adalah 

motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dari dalam diri setiap individu sudah 

ada dorongan untuk melakukan sesuatu”. (Sardiman AM, 1994: 

89). 

 

Dalam penelitian ini, yang termasuk motivasi instrinsik adalah : 

a. Modal 

Industri kecil rumah tangga merupakan industri yang memiliki 

modal yang berasal dari rumah tangga itu sendiri. Seperti yang di 

kemukakan C. Pass & B. Lowes “Modal adalah dana yang 

ditanamkan dalam bisnis untuk membeli asset yang akan digunakan 

untuk keperluan bisnis tersebut.” ( Christopher Pass & Bryan 

Lowes, 1997: 70) 
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Menurut Siagian berpendapat bahwa “modal adalah semua bentuk 

kekayaan yang dapat memproduksi lebih lanjut digunakan 

langsung atau tidak langsung dalam produksi untuk menambah 

output.” ( Siagian, 1978: 134). Sedangkan menurut Komarudin 

“modal adalah persediaan uang yang digunakan untuk membeli 

barang yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam 

perdagangan.” (Komarudin, 1981: 86) 

 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa modal 

adalah dana untuk membeli asset yang akan digunakan untuk 

keperluan produksi untuk menambah output dan mendapatkan 

keuntungan dalam perdagangan. 

b. Keterampilan 

“keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, 

mampu dan cekatan’ (Dep. P dan K, 1990: 935). 

 

Keterampilan merupakan modal utama pada industri rumah 

tangga. Dengan memiliki keterampilan yang baik, maka 

produktivitas  dalam hasil produksi akan baik pula. 

c. Aspirasi 

“Aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada 

masa yang akan datang.” (Dep. P dan K, 1990: 935). Faktor ini 

sangat kuat pengaruhnya terhadap produktivitas kerja 

perempuan, karena motivasi ini lahir dari dalam diri pribadi 

masing-masing. 
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d. Keseriusan 

“Keseriusan adalah kesungguhan.” (Dep. P dan K, 1990: 827). 

Keseriusan para wanita yang ada di lokasi penelitian 

merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan 

produktivitas, karena dengan adanya keseriusan maka 

kemungkinan besar wanita-wanita dapat mengoptimalkan 

sumber daya lokal yang ada. 

 

 2. Motivasi Ekstrinsik 

  

Motivasi ekstrinsik merupakan usaha-usaha atau dorongan yang 

dirangsang dari luar diri manusia itu sendiri. Sardiman A.M 

berpendapat bahwa : “motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya karena adanya perangsang dari 

luar.” (Sardiman A.M, 1994: 89). Sedangkan menurut Dimyati dan 

Mudjiono bahwa : “motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap 

perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya.” 

(Dimyati dan Mudjiono, 1994: 91). 

 

Yang termasuk motivasi eksternal dalam penelitian ini adalah : 

a. Pasar 

Menurut Suparmoko “Pasar adalah  pertemuan antara pembeli 

dan penjual atau pertemuan antara permintaan dan penawaran 

dan disitulah terbentuk harga keseimbangan”. (Suparmoko, 

1990: 30).  

  



23 

 

Pada kenyataannya, pasar mencakup sejumlah produk, dimensi 

fisik serta ruang. Sehubungan dengan produknya pasar terdiri 

dari sejumlah barang atau jasa yang dipandang sebagai barang 

subtitusi oleh pembeli. (Chritopher Pass & Byan Lowes, 1997: 

348). 

 

Menurut pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pasar merupakan dimensi fisik serta ruang yang terdiri dari 

sejumlah barang atau jasa yang dipandang sebagai barang 

subtitusi oleh pembeli dan disitulah terbentuk harga 

keseimbangan. 

 

b. Kondisi Perekonomian Bangsa 

Mengenai perkembangan dari pengeluaran konsumsi pemerintah 

menurut Suparmoko sudah jelas banyak penyebabnya, 

diantaranya perkembangan masyarakat sehingga membutuhkan 

pelayanan yang lebih banyak dari pemerintah, meningkatnya 

taraf hidup masyarakat, bertambahnya urbanisasi, dan semakin 

melajunya usaha-usaha pembangunan ekonomi, sosial dan 

politik (Suparmoko, 1990: 206). 

 

Kondisi perekonomian bangsa yang tidak stabil akan 

mengakibatkan ketidakstabilan di berbagai sendi kehidupan. 

Oleh karena itu, agar perekonomian berjalan dengan lancar 

maka diperlukan kondisi yang mendukung. 
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2.1.6.  Peranan  Perempuan dalam Peningkatan Penghasilan Melalui   

Sektor formal dan  Informal 

 

 

Rumah tangga memegang peranan penting khususnya yang 

berhubungan dengan perekonomian keluarga. Rumah tangga yang 

baik merupakan rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan 

primer hingga tersier, untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebuah 

rumah tangga harus memiliki penghasilan yang tidak sedikit. Jika 

hanya mengandalkan pekerjaan dari suami yang tidak cukup 

memadai tentunya kebutuhan rumah tangga tersebut tidak akan 

dapat terpenuhi dengan mutlak, oleh sebab itu salah satu usaha 

yang dapat dilakukan dengan mengikut sertakan peran istri 

(perempuan).  

 

Kedudukan dan peran ganda perempuan dalam keluarga dan dalam 

masyarakat dipelihara dan dilaksanakan secara selaras dan serasi. 

Kemampuan perempuan dikembangkan melalui penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan. Tidak mudah bagi 

perempuan untuk bekerja di sektor formal karena keterbatasan 

yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Kebanyakan perempuan 

bekerja di sektor informal selain hanya mengandalkan 

keterampilan pribadi seorang permpuan juga tidak memerlukan 

jenjang pendidikan yang tinggi untuk dapat menguasai suau 

keterampilan tertentu.  
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Mynt dalam Asian Development Review No.1 Vol. 3 Tahun 1985 

menjelaskan dikotomi sektor informal dengan sektor formal 

melalui pembedaan karakteristik sektor modern sebagai berikut : 

1. Unit-unit ekonomi dalam sektor modern sangat terspesialisasi 

dan terintegrasi penuh. Sebaliknya, unit-unit sektor tradisional 

mempunyai derajat spesialisasi yang rendah , misalnya model 

produksi substensi di sektor pertanian maupun sektor informal 

perkotaan.  

2. Sektor modern mencakup usaha-usaha besar yang padat modal 

dengan teknologi modern , sementra sektor tradisional 

menampung para petani dan pengrajin atas dasar teknologi 

tradisional. 

3. Usaha bisnis disektor modern mempekerjakan tenaga kerja atas 

dasar regular dan membayar mereka atas dasar produktivitas 

marginal. Sedangkan sektor tradisional menyerap tenaga kerja 

dari lingkungan keluarga dan dibayar seadanya atas dasar 

produktivitas rata-ratanya. 

4. Unit ekonomi di sektor modern mempunyai akses terhadap 

lembaga-lembaga keuangan, bahkan dapat memperoleh 

pinjaman dengan bunga relatif rendah. Sementara itu mereka 

yang bekerja disektor tradisional mempunyai akses yang sedikit 

terhadap lembaga keuangan formal, bahkan mereka terjerat 

bunga tinggi dari lembaga keuangan liar. 
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Seperti yang dikemukakan Hans-Dieter Evers (1991) : 

“Sektor informal sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah 

tanah yang didefinisikan sebagai kegiatan apasaja mulai dari 

kegiatan di dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke 

dinas pajak, wanita bekerja yang tidak dibayar, sampai dengan 

penggelapan pajak, pekerja gelap serta berbagai kegiatan 

perekonomian yang bertentangan dengan praktek ekonomi yamng 

legal.” 

 

Menurut Hans Singer dalam Lubell (1991: 11) “makna sektor informal 

yang sesungguhnya sulit untuk digambarkan namun dapat diketahui 

melalui pengamatan langsung. Usaha sektor informal tidak saja 

berskala kecil, tetapi juga cenderung diletakkan dalam struktur yang 

tidak jelas.” Sedangkan menurut Sethuraman (1981) menyebutkan 

“sektor informal sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam 

produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota 

terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan 

dari pada memperoleh keuntungan.” 

 

Kesimpulan dari pendapat-pendapat di atas bahwa sektor informal yaitu 

ekonomi bayangan yang didefinisikan sebagai kegiatan apa saja yang 

sesungguhnya sulit untuk digambarkan namun dapat diketahui melalui 

pengamatan langsung yang bertujuan untuk mencari kesempatan kerja 

dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan. 

 

Pengaturan yang ada selama ini yang ternyata lebih sesuai dengan dan 

karena itu dapat dipenuhi oleh sektor formal, sangat tidak mungkin 

diatasi oleh usaha kecil. Para pengusaha sektor informal haruslah tetap 
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kecil dan tersembunyi justru untuk menghindari deteksi pemerintah 

sehingga tidak diwajibkan mengikuti segala formalitas perijinan. 

Fenomena dualisme ekonomi merupakan sketsa empiris dari dua wujud 

keterpisahaan sistem formal dan informal, yang terus berlanjut lewat 

proses marjinalisasi pada sistem yang inferior (Rachbini dalam Prisma, 

1991: 3).  

Julius H. Borke dalam Evers (1991)  

memperlihatkan adanya sebuah sektor dalam kegiatan ekonomi 

kolonial yang memberikan perlawanan dari perembesan politik 

kolonial. Disini terlihat adanya dualisme ekonomi. Disatu pihak ada 

sektor yang berfungsi atas prinsip kapitalis dengan hadirnya 

perusahaan dagang dan pabrik-pabrik besar, sedangkan di lain pihak, 

terdapat sektor yang dikuasai petani kecil dan para pengrajin yang 

memiliki ciri “mentalitas oriental”. 

 

 

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan peradaban 

masyarakat maka sektor informal pun mengalami perkembangan dan 

mengambil berbagai macam bentuk dan usaha. Dari berbagai macam 

pekerjaan disektor informal pekerjaan yang paling menonjol dan 

dominan yaitu usaha dibidang industri rumah tangga. 

 

2.2. Kerangka Pikir 

 

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep 

yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan 

instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis 

memahami pokok masalah, maka penulis mengambil beberapa factor-

faktor yang mempengaruhi terbentuknya peran perempuan dalam 

meningkatkan penghasilan rumah-tangga melalui sector informal di 
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desa Purworejo kabupaten Pesawaran tahun 2012, seperti dalam bagan 

kerangka piker berikut ini : 

 

Bagan Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel X 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi peran 

perempuan bekerja di sector 

formal dan informal : 

 

Faktor ekternal: 

a. Keluarga/ keturunan  

b. Pendidikan 

c. Lingkungan masyarakat. 

 

Faktor internal: 

a. a.  Pemahaman 

b. b.  Kebutuhan 

c. c.  Bakat 

Variabel Y 

d.   

e. Peningkatan penghasilan 

rumah-tangga 

f.  

 


