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II. TINJAUAN PUSTAKA  DAN KERANGKA PIKIR  

 

 

 

Untuk memberikan arah jalannya penelitian ini akan disajikan beberapa pendapat 

para ahli yang berkaitan dengan topik-topik kajian penelitian yang terdapat dalam 

buku-buku pustaka yang disajikan sumber pembahasan. 

 

A. Pengertian Geografi Ekonomi 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena geosfer melalui pendekatan 

keruangan, ekologi dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam 

kompleks suatu wilayah untuk pembangunan berkelanjutan 

(http://id.wikipedia.org/wiki/indeks_ pengertian geografi). 

 

Geografi adalah ilmu yag memplajri tentang hubungan usal gjala-gejl dipermukan 

bumi dan peristiwa-peristiwayang terjadi dipermukaan bumi baik yang fisika 

maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui 

pendekatan keruanga, ekologikal dan regionl untu kepentingan program, proses 

dan keberhasilan pembangunan(Bintarto, 1984) 
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Geografi banyak membahas hubungan antara manusia dan alam lingkungan 

tempat tinggalnya melalui berbagai upaya memanfaatkan sumber-sumber daya 

alam guna mencapai kesejahteraan hidupnya. Secara umum geografi dibagi 

menjadi dua yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Menurut (Daldjoeni 

1996:142). ” sebenarnya tidak ada perbedaan antara geografi manusia tidaklah lain 

hanya menguraikan dan menjelaskan perilaku kelompok-kelompok manusia (atau 

masyarakat) di berbagai region (wilayah) atau daerah yang luas. Tapi sebutan 

Geografi Sosial (sociale) lebih menunjukan pada diversitas hubungan produksi di 

berbagai Milieu Geografis, serta hubungan kemasyarakatan. 

 

Geografi Ekonomi menurut Nursid Sumaatmadja (1988:54) adalah cabang 

geografi manusia yang bidang studinya berdasarkan struktur keruangan aktivitas 

ekonomi. Dengan demikian titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur 

aktivitas ekonomi manusia yang termasuk ke dalamnya bidang pertanian, industri, 

perdagangan, transportasi dan komunikasi dan lain-lainnya. Dari pengertian 

tersebut nampak bahwa pokok-pokok yang akan dibahas dalam geografi ekonomi 

mencakup bentuk-bentuk perjuangan hidup manusia dalam usaha memenuhi 

kebutuhan materilnya dengan berbagai masalahnya dalam interaksi keruangan. 

Kaitan penelitian ini dengan kajian geografi ekonomi yaitu berhubungan dengan 

aspek kependudukan dan aspek aktivitas manusia, seperti pendapatan rumah 
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tangga, pemenuhan kebutuhan pokok minimum rumah tangga, pendapatan ibu 

rumah tangga, pengeluaran rumah tangga dan sumbangan pendapatan ibu rumah 

tangga terhadap pendapatan total dan pemenuhan kebutuhan pokok. 

 

B.  Pemilikan Lahan 

 

Petani  kecil adalah petani yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan 

kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas 

Pada umumnya masyarakat pedesaan yang menjadi petani hidup dalam keadaan 

miskin. Dengan demikian modal yang dimiliki pun sedikit yang mengakibatkan 

tehnik, peralatan dan perlengkapan yang digunakan masih tergolong sederhana. 

Dengan berbagai barang modal yang berteknologi rendah itu tentu saja tidak akan 

menghasilkan hasil pertanian yang besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

rendahnya pendapatan petani umumnya adalah sempitnya tanah yang mereka 

kuasai untuk digarap (http://id.wikipedia.org/wiki/indeks_ pengertaian petani keci). 

Untuk mengukur luas lahan garapan yang dimiliki petani yang diukur dengan 

satuan hektar dapat menggunakan ukuran berdasarkan pengklasifikasian Hadi 

Prayitno dan Lincolin Arsyad (1986:89) bahwa penggolongan luas tanah garapan 

digolongkan kedalam tiga kelompok pendapat : 

1. sangat sempit : kurang dari 0.25 hektar 
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2. sempit  : antara 0.25-0.49 hektar 

3. sedang   : antara 0.50-0.99 hektar 

Dari hal tersebut dapat penulis menyimpulkan bahwa luas lahan dan kualitas lahan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan petani 

dari hasil usaha taninya.  

 

Manurut Sajogyo dalam Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad (1987:102) yang 

mengemukakan bahwa: Makin luas usaha tani, makin besar presentase 

penghasilan rumah tangga pertanian. Tetapi bagi rumah tangga petani yang 

memiliki luas lahan kurang dari 0.25 hektar atau tak bertani, usaha di bidang 

perdagangan, jasa dan kerajinan mempunyai arti yang sangat penting. Dengan kata 

lain, semakin rendah tingkat pendapatannya makin beraneka ragam sumber 

nafkahnya. Semakin sempit tanah yang dikuasi persentase pendapatan yang 

diterima dari usaha tani semakin kecil. 

 

C. Jumlah Tanggungan Rumah Tangga 

 

Jumlah tanggungan petani tidak hanya pada istri dan anak-anaknya saja tetapi juga 

ada orang tua, mertua, adik, keponakan sehingga tanggungan yang dipikul kepala 

keluarga petani sangat mempengaruhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. 

Tanggungan ialah seseorang atau orang-orang yang masih berhubungan keluarga 
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serta hidupnya pun ditanggung (Ridwan Halim, 1990:12). Jumlah anggota rumah 

tangga merupakan faktor pendorong bagi ibu rumah tangga untuk bekerja di 

sektor yang menghasilkan barang atau uang, sebab erat hubungannya dengan 

beban tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari seluruh anggota rumah tangga (Pudjiwati Sajogyo, 1985:85). 

 

Dalam penelitian ini pengelompokkan jumlah jiwa dalam rumah tangga menurut 

SUSENAS (1999:3) bahwa salah satu karakteristik penduduk miskin itu karena 

jumlah jiwa dalam rumah tangga besar (5 orang). Namun jumlah tanggungan 

dalam penelitian ini dapat dihitung dari jumlah seluruh penduduk dibagi dengan 

jumlah kepala keluarga: 9842 : 3262 = 3  

 

Keterangan: 

9842 = jumlah penduduk 

3262 = jumlah kepala keluarga 

 

jadi jumlah rata-rata dalam satu kepala keluarga adalah 3 sehingga kriteria dalam 

tanggungan rumah tangga adalah sebagai berikut: 

a. Sedikit, apabila dalam satu rumah tangga terdiri dari ≤3 orang 

b. Banyak, apabila dalam satu rumah tangga terdiri dari >3 orang 
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D. Pendapatan Kepala Rumah Tangga 

 

Pada dasarnya pendapatan merupakan suatu gambaran dari keadaan ekonomi 

masyarakat baik petani, buruh, pedagang, karyawan dan sebagainya. Menurut 

pendapat Mulyanto Sumardi (1985:20) pendapatan adalah seluruh penerimaan 

baik berupa barang atau uang dari pihak atau hasil sendiri dengan jalan menilainya 

dengan uang atau harga yang berlaku pada saat itu. Selain itu pendapatan dapat 

diartikan sebagai suatu hasil yang diterima oleh seseorang baik berupa uang 

maupun jasa yang diperoleh pada periode yang sama. 

 

Pendapatan kepala rumah tangga adalah pemasukan yang berupa uang atau barang 

yang diperoleh seorang kepala rumah tangga dari hasil usahanya melalui suatu 

pekerjan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Besar 

kecilnya pendapatan akan berpengaruh terhadap keberadaan keluarga dalam 

masyarakat, dimana posisi keluarga akan menentukan status sosial dalam 

masyarakat.  

 

Pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan 

kehidupan suatu rumah tangga, dan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga 

dapat dilihat jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga 

yang bersangkutan. 
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Sehubungan dengan ini Emil Salim (1984:49) mengemukakan: 

Rendahnya pendapatan akan menyebabkan sulit terpenuhinya kebutuhan pokok 

seperti sandang, pangan perumahan, kesehatan dan pendidikan. Jadi dengan 

pendapatan kepala rumah tangga yang rendah yang berarti sulit memenuhi 

kebutuhan rumah tangga memerlukan solusi pemecahannya yaitu dengan ikut 

sertanya ibu rumah tangga mencari nafkah termasuk diantaranya dengan cara 

sebagai buruh. 

 

Dengan demikian pengertian dari pendapatan kepala keluarga adalah penjumlahan 

dari pendapatan yang diperoleh dari bekerja dalam waktu satu tahun. Perhitungan 

dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut: dilihat dari luas lahan 

yang dimiliki, kemudian menjadi tolak ukur dari dari pendapatan kepala rumah 

tangga. 

 

E. Pengeluaran Rumah Tangga 

Pengeluaran rumah tangga adalah seluruh pengeluaran rumah tangga yang 

dipergunakan untuk membeli barang atau jasa yang langsung di gunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.  Sehubungan dengan pengeluaran 

rumah tangga, Badan Pusat Statistika (1986: 9) menyatakan bahwa ” Pengeluaran 

rumah tangga per bulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan seperti menabung, 
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makan/ minum, pakaian keperluan sekolah, transportasi, listrik, perumahan dan 

kesehatan, termasuk untuk hiburan dan rekreasi dari anggota rumah tangga”. Ini 

berarti perhitungan pendapatan rumah tangga dapat diketahui berdasarkan hasil 

pengeluaran rumah tangga tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari 

ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran  adalah ketidakmampuan 

dari rumah tangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.  

 

Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

pengeluaran rumah tangga dalam jangka waktu satu bulan baik barang ataupun 

jasa yang dihitung dengan satuan rupiah. Adapun kriteria pengeluaran rumah 

tangga yaitu: 

a. Pengeluaran dikatakan tinggi apabila jumlah pengeluaran lebih dari rata-rata 

pengeluaran responden. 

b. Pengeluaran dikatakan rendah apabila jumlah pengeluaran kurang dari rata-rata 

pengeluaran responden. 

 

F. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

Setiap keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi anggota rumah tangga 

berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, menurut Emil Salim 

(1984 : 54) dinyatakan bahwa ”kebutuhan pokok memuat unsur penting, pertama 
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kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kedua kebutuhan akan pendidikan formal 

anak-anaknya”. 

 

Pemenuhan kebutuhan pokok adalah sejumlah komponen dasar yang harus 

dipenuhi oleh seseorang dalam menjalani hidup secara layak. Untuk mengukur 

kebutuhan sembilan bahan pokok rumah tangga digunakan perhitungan kebutuhan 

pokok minimum per kapita per tahun yang dikemukakan oleh Ari Kusumadewa 

dalam Totok Mardikanto (1990:23) disebutkan standar pemenuhan kebutuhan 

pokok meliputi kebutuhan minimum manusia meliputi kategori 320 kg beras 

termasuk miskin, untuk ikan asin 15 kg, gula pasir 3,5 kg, minyak goreng 6 kg, 

sabun 20 kg, minyak tanah 60 liter, tekstil kasar 4 meter, kain batik 2 potong, 

garam 9 kg. Selanjutnya dilihat dari perhitungan garis kemiskinan dengan 

klasifikasi sebagai berikut: pemenuhan kurang 75% tergolong miskin sekali, 

pemenuhan 76% sampai 125% tergolong miskin, pemenuhan lebih dari 125%-

200% tergolong hampir miskin dan pemenuhan lebih dari 200% tergolong tidak 

miskin. Harga disesuaikan dengan harga pasar yang ada di Desa Mataram Udik 

setelah itu dibagi dua kriteria: 

a. Terpenuhi apabila pengeluaran rumah tangga per bulan lebih besar dari 

pada pemenuhan kebutuhan  pokok minimum keluarga per bulan. 
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b. Tidak terpenuhi apabila pengeluaran rumah tangga per bulan lebih kecil 

dari pada pemenuhan kebutuhan  pokok minimum keluarga per bulan. 

Dalam penelitian ini pemenuhan kebutuhan pokok minimum per bulan dalam 

rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan membagi antara jumlah 

kebutuhan pokok minimum per keluarga dengan jumlah anggota rumah tangga 

yang ada.  

 

G.. Sumbangan Pendapatan Ibu Rumah tangga 

Sumbangan pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh adalah 

sumbangan penghasilan yang diperoleh terhadap pendapatan total kepala rumah 

tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ibu yang bekerja tersebut bertujuan 

untuk membantu kepala rumah tangga dalam memenuhi dan mencukupi 

kebutuhan rumah tangga. Ketidakstabilan ekonomi itu berarti bahwa wanita dapat 

turut serta mencari tambahan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya. Dengan kata 

lain yang membuat wanita lebih giat mencari kerja untuk mendapat uang 

tambahan guna menanggulangi biaya hidup. Menurut LA Keperus dalam Maria 

Ulfa (1986:65) istri petani tidak bisa menghadapi rumah tangga hanya dengan 

sebidang tanah yang kecil yang dikerjakan suaminya sehingga perlu diadakan 

usaha-usaha sambilan atau bekerja di sektor lain untuk membantu pendapatan 

rumah tangga. 
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Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa ibu bekerja ikut bertanggungjawab 

dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga. Dengan pendapat yang 

diperoleh ibu rumah tangga diharapkan dapat membantu rumah tangga dalam 

menambah total pendapatan rumah tangga dan akan berpengaruh pada pemenuhan 

kebutuhan pokok. 

 

H. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penjelasan yang ada di dalam latar belakang dan tinjauan pustaka 

maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut: Setiap keluarga umumnya 

memiliki aktivitas tertentu, guna memperoleh hasil (pendapatan). Namun jika 

hasil (pendapatan) yang diperoleh rendah tentunya akan menyebabkan kesulitan 

ekonomi. Pada rumah tangga petani lahan sangat menentukan pendapatan. 

Menurut Sajogyo dalam Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad (1987:102) Semakin 

luas suatu lahan maka semakin tinggi pendapatan yang didapat. Rendahnya 

pendapatan menyebabkan kebutuhan pokok rumah tangga tidak akan terpenuhi 

secara layak. 

Hal ini menuntut peran serta anggota rumah tangga untuk mencari tambahan 

pendapatan terutama ibu rumah tangga yang mencari tambahan pendapatan 

dengan cara bekerja yaitu sebagai buruh. Diharapkan dengan pekerjaan tambahan 
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itu para ibu rumah tangga memperoleh pendapatan dengan pasti. Pendapatan 

itulah yang nantinya akan membantu dalam pemenuhi kebutuhan pokok keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


