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ABSTRACT

IMPACT OF PROGRESS MICRO BUSINESS OF FOOD OFFERING TO
FAMILY WELFARE (STUDY IN DHARMA AGUNG VILLAGE, SUB-

DISTRICT SEPUTIH MATARAM, DISTRICT CENTRAL OF LAMPUNG)

By

NI WAYAN SRI RASMIYANTI

This study aims to determine the progress of micro business of food offering and
impact the progress micro business of food offering to family welfare in the
Dharma Agung Village, Sub-District Seputih Mataram, District Central of
Lampung. This study uses a qualitative method. Mechanical determination of
informants in this study was purposive sampling technique, the informants in this
study were seven with several criteria and based on the advice of certain parties
that have micro businesses offering food and considered that micro businesses are
already experiencing food offerings to business progress. Based on research by
the obtained results that the progress of the business has increased sales turnover
mainly sector in certain circumstances such as their holidays or other days
accompanied with increasing customer and workforce helps in producing foods
such offering. Then the impact progress micro business of food offering to the
family welfare looks at the needs of clothing, food, religion, health, education,
recreation, internal interactions (interactions or communication within the family),
external interaction (interaction or communication outside the family), saving and
access to information. But not all dimensional requirements are met, there are still
some needs that are not affected by the progress micro business of food offering
such as building and transportation.

Keywords : Business Progress, Micro Business, Family Welfare



ABSTRAK

DAMPAK PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MAKANAN SESAJEN
TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI DI DESA

DHARMA AGUNG, KECAMATAN SEPUTIH MATARAM, KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH)

Oleh

NI WAYAN SRI RASMIYANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha mikro makanan
sesajen dan dampak perkembangan usaha mikro makanan sesajen terhadap
kesejahteraan keluarga di desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram,
Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling
sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh dengan beberapa kriteria
dan berdasarkan atas saran pihak tertentu  yaitu mempunyai usaha mikro makanan
sesajen dan dianggap bahwa usaha mikro makanan sesajen tersebut sudah
mengalami perkembangan usaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka
diperoleh hasil bahwa perkembangan usaha mengalami peningkatan omset
penjualan terutama disuatu keadaan tertentu seperti adanya hari raya atau hari
lainnya yang disertai dengan bertambahnya pelanggan dan tenaga kerja yang
membantu dalam memproduksi makanan-makanan sesajen tersebut. Kemudian
dampak perkembangan usaha mikro makanan sesajen terhadap kesejahteraan
keluarga terlihat pada kebutuhan sandang, pangan, agama, kesehatan, pendidikan,
rekreasi, interaksi internal (interaksi atau komunikasi di dalam keluarga), interaksi
eksternal (interaksi atau komunikasi di luar keluarga), tabungan serta akses
terhadap informasi. Namun belum semua dimensi kebutuhan terpenuhi, masih
terdapat beberapa kebutuhan yang tidak terdampak oleh perkembangan usaha
mikro makanan sesajen seperti kebutuhan papan dan transportasi.

Kata Kunci : Perkembangan Usaha, Usaha Mikro, Kesejahteraan Keluarga
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesulitan dalam menemukan lapangan pekerjaan banyak dialami oleh masyarakat

terutama pada mereka yang berpendidikan rendah. Banyak juga sarjana yang

hanya menjadi pengangguran, akibatnya hal yang dulunya diagung-agungkan

menjadi percuma. Tercatat oleh BRS (Badan Resmi Statistik, 2015) Provinsi

Lampung, bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 3, 44 persen yaitu sekitar

sebanyak 65,3 ribu orang. Namun, semakin maju suatu negara semakin banyak

orang yang terdidik dan banyak pula orang yang menganggur karena sempitnya

lapangan pekerjaan, sementara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan terus

meningkat.  Hal ini menunjukkan semakin pentingnya dunia wirausaha di dalam

suatu negara, melihat sulitnya lapangan pekerjaan formal yang terbatas dan

persaingan dunia kerja yang cukup sulit.

Salah satu dunia wirausaha yang semakin berkembang dan banyak bermunculan

yaitu adanya usaha mikro. Usaha mikro dapat digolongkan dalam sektor informal

sebagai istilah yang biasa dipergunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan

ekonomi skala kecil. Kegiatan sektor informal ini mencakup berbagai macam

kegiatan di bidang usaha antara lain: usaha perdagangan seperti pedagang keliling,

pedagang kaki lima, demikian pula di bidang usaha jasa misalnya jasa angkutan.
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Sektor informal ini terutama melayani kebutuhan golongan ekonomi lemah, yang

sebagian besar berpusat pada penyediaan kebutuhan pokok bagi golongan

berpenghasilan rendah. Dalam hal ini, yang paling menonjol dalam kontribusi

usaha mikro bagi negara yaitu mengurangi jumlah angka pengangguran. Bagi

sebagian orang yang memiliki potensi dalam segi kreativitas dan memanfaatkan

peluang yang ada, maka hal tersebut merupakan hal yang menarik dengan

membuat usaha mikro.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), usaha mikro adalah usaha yang memiliki

pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak

dibayar (dalam Riadi, 2013). Sedangkan usaha mikro mempunyai karakter khusus

seperti yang didefinisikan ILO (International Labour Organization)  berikut ini,

bahwa usaha mikro di negara berkembang mempunyai karakteristik antara lain

usaha dengan maksimal 10 orang pekerja, berskala kecil, menggunakan teknologi

sederhana, asset minim, kemampuan manajerial rendah, dan tidak membayar

pajak (dalam Dewanti, 2010: 2).

Usaha mikro pada intinya tergolong usaha marginal, ditandai dengan penggunaan

teknologi relatif sederhana, tingkat modal, dan akses yang rendah, serta

berorientasi pada pasar lokal seperti pada penjelasan diatas, dimana masyarakat

hanya memasarkan berdasarkan lingkungan, minat, serta peluang yang ada.

Namun tidak menutup kemungkinan usaha mikro tersebut dapat berkembang dan

berhasil.

Perkembangan usaha mikro di Indonesia telah dibuktikan dengan semakin

banyaknya usaha yang ada diberbagai daerah. Seperti pada pernyataan Jaka
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Sriyana dalam penelitiannya mengenai “Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul (2010: 81-82) bahwa

perkembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah hingga saat ini jumlahnya

telah menggelembung sedemikian besar bahkan hampir menyamai jumlah mereka

yang bekerja disektor formal lainnya. Sedangkan menurut Staf Ahli menteri

koperasi dan UKM bidang penerapan nilai dasar koperasi, Abdul Kadir Damanik

(2016) bahwa di Indonesia sendiri terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM.

Tabel 1: Perkembangan UMKM pada Periode 1997-2012

Sumber: Data Sekunder
(dalam http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/print/id/1322)

Berdasarkan pada Tabel 1 bahwa dominannya terjadi peningkatan jumlah Usaha

Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) setiap tahunnya, ditambah dengan pernyataan

Abdul Kadir Damanik yang membicarakan mengenai jumlah Usaha Mikro, Kecil,

Menengah (UMKM) yang jumlahnya berbeda dengan jumlah di tahun 2012,

namun jumlahnya semakin meningkat. Hal itu menunjukkan bahwa terjadi
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perkembangan usaha mikro di masyarakat dan hasil yang di dapatkan meningkat,

di lihat dari kontribusi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB).

Chandra 2000 (dalam Nurrohmah, 2015: 20) mengatakan bahwa, “Perkembangan

usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan”. Sesuai

dengan para peneliti (Hadjimanolis, 2000) dalam Nurrohmah (2015: 9-10) yang

menguatkan pernyataan Chandra bahwa perkembangan tersebut dapat diukur

dengan jumlah omset penjualan, jumlah tenaga kerja, dan jumlah pelanggan.

Suatu usaha dapat dikatakan berkembang apabila omset penjualan naik, ketika

omset penjualan mengalami kenaikan berarti jumlah pelanggan juga bertambah

dan jumlah tenaga kerja yang memproduksi akan bertambah.

Perkembangan usaha tersebut terlihat  jelas selain merupakan salah satu usaha

yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat suatu daerah, usaha mikro

juga pastinya berpengaruh terhadap perekonomian dalam keluarga. Berkaitan

dengan hal tersebut pastinya akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Konsep

keluarga sejahtera (dalam Sunarti, 2006: 13) menurut UU No 10 tahun 1992

adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi

kebutuhan spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME,

memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar

anggota dengan masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan BKKBN merumuskan

pengertian keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan

anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama;

keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan

jumlah anggota keluarga; keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan



5

keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk

disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.

Menurut Sunarti (2006: 13-14) kesejahteraan keluarga pada hakikatnya

mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan dimensi spiritual.

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi

(family well-being) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur

dari pendapatan, upah, asset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan

material (family material well-being) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan

jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih

mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan

dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang

dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini

dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan.

Berhubungan dengan peningkatan pendapatan maka usaha mikro yang banyak

diminati yaitu usaha rumahan atau berdagang serta sejenisnya seperti usaha

makanan. Banyaknya usaha mikro yang berkembang dikalangan masyarakat

tersebut memilih jenis bisnis yang masih berada dalam lingkup kesehariannya

dengan mengenal pelanggan secara mendalam, dalam artian menggunakan

tindakan ekonomi untuk mengetahui kapan dan apa saja yang dibutuhkan. Seperti

yang dikatakan Weber (dalam Damsar, 2011: 44), tindakan ekonomi dapat dilihat

sebagai suatu tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah

laku orang lain.
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Seperti yang terjadi pada desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram,

Kabupaten Lampung Tengah yang beberapa dari masyarakat menggunakan

tindakan ekonomi melalui adanya ritual adat karena dominan masyarakat

beragama Hindu Bali yang masih kental dengan ritual adat menggunakan sesajen.

Sesajen merupakan hal yang wajib ada disetiap upacara keagamaan pada

masyarakat Hindu Bali karena sesajen memiliki nilai yang sakral. Sesajen tidak

hanya membutuhkan biaya yang sedikit melainkan lumayan. Seperti acara

rutinitas ditiap bulan yang pasti ada, setiap enam bulan sekali, dan setiap setahun

sekali. Misalnya tilem, purnama yang ditiap bulannya pasti ada dan membutuhkan

biaya sekitar kurang lebihnya Rp 150.000. Sedangkan perayaan hari raya

galungan dan beruntut ke hari raya kuningan yang biasanya dilakukan setiap enam

bulan sekali dengan biayanya bisa mencapai sekitar kurang lebih Rp 500.000,00-

Rp 600.000,00.

Apabila perayaan rutin tersebut bertemu secara runtut seperti yang terjadi pada

bulan februari 2016 sampai maret 2016 bahwa dalam sebulan perayaan hari besar

seperti galungan, kuningan, dan nyepi ditambah dengan perayaan rutin setiap

bulan maka biaya yang dibutuhkan untuk sesajen bisa mencapai sekitar kurang

lebihnya Rp 950.000,00. Biaya tersebut belum dengan biaya iuran yang biasanya

digunakan untuk keperluan odalan di pura desa atau biasa menyebutnya

sembahyang bersama di desa yang biasanya berkisar paling banyaknya Rp

150.000,00/keluarga serta banten atau sesajen yang isinya melihatkan pendapatan

keluarga tersebut. Serta masih banyak budaya masyarakat Hindu Bali yang

membutuhkan biaya yang besar seperti ngaben, mesangih atau potong gigi,

pawiwahan atau nikahan dimasyarakat yang tidak pasti harinya dan membutuhkan
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adanya sesajen yang ditiap acara dengan kondisi yang masih segar dan baru,

dalam artian bukan yang beberapa waktu lalu telah digunakan.

Pengeluaran yang tidak menentu tersebut bagi beberapa orang lebih besar

dibandingkan pendapatan tiap keluarga, dapat terlihat dengan keadaan beberapa

keluarga di desa Dharma Agung. Penghasilan yang kadang hanya mengandalkan

kaum laki-laki atau kepala keluarga di Desa Dharma Agung dirasa kurang bagi

sebagian keluarga. Melalui pengamatan peneliti bahwa terdapat beberapa

perempuan atau ibu rumah tangga yang bekerja dengan keras yaitu sebagai buruh

tebang tebu di perusahaan terdekat dan waktu yang dibutuhkan untuk bekerja

cukup lama dari pagi yang biasanya berangkat  pukul 05.30 WIB sampai dengan

menjelang sore hari pukul 16.30 WIB, hal yang demikian dibutuhkan untuk

menambah pendapatan keluarga.

Berdasarkan keadaan tersebut bagi beberapa orang mengalami perubahan dalam

kehidupan keseharian, seperti yang awalnya kebanyakan masyarakat berusaha

untuk membuat makanan kebutuhan sesajen sendiri, yang dalam artian membuat

makanan tersebut merupakan keahlian umum dimasyarakat khususnya

perempuan, namun seiring berjalannya waktu masyarakat justru dengan

mudahnya mendapatkan makanan-makanan tersebut tanpa membuatnya sendiri,

disamping banyaknya kaum perempuan yang terjun ke dunia kerja sebagai buruh,

sehingga tidak sempat untuk membuat makanan tersebut.

Dengan adanya kondisi lingkungan yang disertai minat dimasyarakat, maka

terbentuklah peluang bagi beberapa orang perempuan untuk membuat hasil

makanan menjadi usaha di daerah tersebut dengan lingkup usaha mikro.
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Umumnya makanan sesajen yang digunakan yaitu seperti jajo gine atau

masyarakat menyebutkan dengan rengginang, jajo uli atau jajo kipeng, kembang

goyang atau biasa disebut jajo matahari, jajo tulod, jajo sirat, dan jajan lainnya

yang saat ini sudah banyak diperjual belikan didaerah Dharma Agung. Hasil

observasi sementara dilapangan yang dilakukan oleh peneliti sampai pada awal

tahun 2016 bahwa usaha mikro makanan sesajen yang dibuat oleh perempuan di

desa Dharma Agung dari dusun I hingga dusun V yaitu sebanyak 22.

Usaha mikro yang ada dan lebih berkembang karena makin banyak peminat

sehingga omset penjualan naik tersebut diharapkan dapat berfungsi meningkatkan

kesejahteraan dikeluarga. Seperti salah satu dari 22 orang perempuan atau ibu

rumah tangga yang membuka usaha mikro yang bernama Wayan Lasti (48 tahun)

yang sudah 3 tahun membuka usaha makanan sesajen ini. Berdasarkan wawancara

awal peneliti bahwa Wayan Lasti mendapatkan omset perjualan makanan sesajen

kira-kira berkisar sebesar Rp. 1.500.000/bulan, ada kemungkinan lebih banyak

ketika banyak upacara di bulan itu. Beliau terkadang menggunakan orang lain

atau pegawai dalam memproduksi makanan-makanan tersebut, namun lebih

seringnya hanya dibantu dengan keluarganya seperti suami atau anaknya.

Dengan hasil yang lumayan bagi kaum perempuan atau ibu rumah tangga ditiap

bulannya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi di

keluarga. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun hasil yang

didapatkan lumayan namun ketika pengeluaran dikeluarga lebih besar

dibandingkan pendapatan yang didapat maka terjadilah ketidakseimbangan

kebutuhan ekonomi di keluarga sehingga kesejahteraan dalam hal material juga
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masih belum seimbang dan pastinya akan memberikan dampak pada

kesejahteraan dikebutuhan lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk lebih

mendalami hal tersebut mengenai “Dampak Perkembangan Usaha Mikro

Makanan Sesajen Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Dharma Agung,

Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana perkembangan usaha mikro makanan sesajen di Desa Dharma

Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimana dampak perkembangan usaha mikro makanan sesajen terhadap

kesejahteraan keluarga di Desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram,

Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut di atas,

maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan perkembangan usaha mikro makanan sesajen di Desa

Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.
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2. Mendeskripsikan dampak perkembangan usaha mikro makanan sesajen

terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih

Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan terhadap ilmu sosiologi

khususnya keluarga dan ekonomi, yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga

dan tindakan ekonomi melalui berkembangnya usaha mikro makanan sesajen

yang dilakukan oleh kaum perempuan yang berpengaruh terhadap keadaan

keluarga.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi Pemerintah Kota Lampung Tengah agar memberdayakan usaha

mikro yang dilakukan oleh kaum perempuan diberbagai daerah supaya usaha yang

dimiliki dapat lebih berkembang. Serta memberikan wawasan mengenai usaha

mikro yang mempengaruhi dan memberikan dampak bagi kesejahteraan keluarga.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Dampak

Dampak menurut Keraf 1998 (dalam Wijiantoro, 2011: 16) adalah pengaruh yang

kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan

kedudukannya sesuai dengan statusnya dimasyarakat, sehingga akan membawa

akibat terhadap perubahan baik positif ataupun negatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 183), disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan dampak adalah :

1. Benturan

2. Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif)

Dari penjabaran diatas maka dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian

yaitu ;

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau

memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau

mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata

dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah

suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang

menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.
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Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha

yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus

mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif

mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan

dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain,

dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak negatif adalah pengaruh kuat

yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk,

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan

beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk

yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan

pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan,

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka

mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat

tertentu.

Menurut Soemarwotto 1992 (dalam Wijiantoro, 2011: 16), dampak adalah suatu

perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat

alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi dan aktivitas dapat pula dilakukan oleh

manusia. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu

perubahan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bersifat alamiah, baik kimia,
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fisik, maupun biologi. Artinya bahwa perubahan yang terjadi adalah akibat dari

aktivitas manusia.

Sedangkan menurut Hosio 2007 (dalam Wijiantoro, 2011: 17), dampak adalah

perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran

kebijakan. Dari pengertian dampak tersebut dapat dikatakan bahwa dampak

merupakan sebuah perubahan nyata akibat keluaran kebijakan berupa sikap atau

tingkah laku dari masyarakat.

Kesimpulan bahwa dampak adalah suatu perubahan nyata yang terjadi akibat

suatu aktivitas, yang dilakukan manusia (masyarakat) dapat bersifat alamiah, baik

kimia, fisik, maupun biologi sehingga akan membawa perubahan baik positif

maupun negatif.

B. Tinjauan Tentang Perkembangan Usaha Mikro

1. Usaha Mikro

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) usaha merupakan kegiatan

dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud

atau untuk mencapai sesuatu. Asian Development Bank (dalam Dewanti, 2010: 2)

mendefinisikan usaha mikro adalah usaha-usaha non-pertanian yang

mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota

keluarga. Sedangkan USAID (United States Agency for International

Development) menyebutkan usaha mikro sebagai kegiatan bisnis yang

mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai termasuk anggota keluarga yang



14

tidak dibayar. Kadangkala hanya melibatkan 1 orang, yaitu pemilik yang

sekaligus menjadi pekerja. Kepemilikan aset dan pendapatannya terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro memiliki kriteria

sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus

juta rupiah).

Karakteristik usaha mikro menurut Farbman dan Lessik 1989 (dalam Dewanti,

2010: 3) mempunyai karakteristik, antara lain mempekerjakan paling banyak 10

orang pekerja, merupakan usaha keluarga dan menggunakan tenaga kerja

keluarga, lokasi kerja biasanya di rumah, menggunakan teknologi tradisional, dan

berorientasi pasar lokal.

Terdapat beberapa ciri usaha mikro (dalam Dewanti, 2010: 3) yaitu :

1. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat

berganti.

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak

memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha

yang memadai.

5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
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6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah

akses ke lembaga keuangan non bank.

7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya

termasuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Menurut Suryana 2003 (dalam Dewanti, 2010: 4-5) beberapa kekuatan usaha

mikro kecil antara lain :

1. Memiliki kebebasan untuk bertindak, mudah berubah untuk menyesuaikan

dengan perubahan yang dihadapi.

2. Fleksibel, sangat luwes dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat.

3. Tidak mudah goncang, fluktuasi harga bagan baku tidak terlalu berpengaruh

karena sebagian besar bahan bakunya berasal dari lokal.

Sedangkan kelemahan usaha mikro kecil dapat dikategorikan dalam dua aspek :

1. Aspek kelemahan struktural yaitu kelemahan dalam struktur usaha misalnya

dalam bidang manajemen dan organisasi, pengendalian mutu, pengadopsian

dan penguasaan teknologi, permodalan, tenaga kerja lokal, serta terbatasnya

akses pasar. Secara struktural kelemahan yang paling menonjol adalah

kurangnya permodalan akibatnya menciptakan ketergantungan terhadap

kekuatan pemilik modal.

2. Kelemahan kultural adalah kelemahan dalam budaya usaha yang kurang

mencerminkan sebagai corporate culture. Kelemahan kultural mengakibatkan

kelemahan struktural. Kelemahan kultural mengakibatkan kurangnya akses

informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses

permodalan, pemasaran, dan bahan baku, seperti :

a. Informasi peluang dan cara memasarkan produk.



16

b. Informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah, dan mudah

didapat.

c. Informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam

menjalin kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan

pemasaran.

d. Informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas,

maupun kemasannya.

e. Informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan yang

terjangkau.

Kesimpulan bahwa usaha mikro adalah usaha milik keluarga yang biasanya

berlokasi di rumah dan masih menggunakan teknologi sederhana dengan

kemampuan manajerial rendah serta berorientasi pada pasar lokal. Usaha mikro

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha makanan sesajen, dimana usaha

tersebut milik keluarga terutama dominan kaum perempuan atau ibu rumah tangga

yang rata-rata mempekerjakan hanya anggota keluarga. Disebut usaha mikro juga

karena lokasi usaha masih di rumah dan tidak memiliki izin usaha, yang

kebanyakan mereka berpendidikan rendah serta menggunakan teknologi yang

sederhana dengan tujuan dapat menambah pendapatan keluarga.

2. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar

dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau

puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang
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sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.

Menurut Chandra 2000 (dalam Nurrohmah, 2015: 20) perkembangan usaha

merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.

Menurut Beaver (dalam Nurrohmah, 2015: 24-25), tolak ukur tingkat keberhasilan

dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan jumlah omset

penjualan. Para peneliti (Hadjimanolis, 2000) menganjurkan peningkatan omset

penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai

pengukuran perkembangan usaha (dalam Nurrohmah, 2015: 25).

Kesimpulan bahwa perkembangan usaha adalah perkembangan yang terjadi pada

usaha dengan adanya peningkatan jumlah omset penjualan, peningkatan jumlah

pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. Perkembangan usaha yang dimaksud dalam

penelitian ini yaitu bahwa usaha makanan sesajen semakin sekarang semakin

banyak peminatnya karena adanya ketidaksempatan bagi beberapa kaum

perempuan untuk membuat makanan-makanan tersebut disebabkan oleh beberapa

hal seperti bekerja, sehingga dengan adanya peluang tersebut maka minat akan

makanan sesajen meningkat dan terjadi adanya peningkatan omset, pelanggan,

dan tenaga kerja.

C. Tinjauan Tentang Makanan Sesajen

Menurut Suyono 1985 (dalam Tarigan, 2010: 11), sesajen merupakan sesajian-

sesajian yang berbentuk benda, makanan, binatang, bunga, dan lain-lain yang

dipersembahkan (diberi) sebagai tanda penghormatan atau rasa syukur kepada

Tuhan, dewa, roh nenek moyang, makhluk halus yang dianggap dapat
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mendatangkan keberuntungan, menolak kesialan, dan rasa syukur terhadap semua

yang terjadi di masyarakat dengan berbagai macam ritual religi.

Sesajen juga salah satu bentuk objek atau peristiwa ritual yang terdapat dalam

sebuah religi. Sesajen dapat memberitahukan tanda kepada seseorang dalam

tingkah laku ritual. Sesajen merupakan warisan budaya tradisional yang biasa

dilakukan untuk memuja para dewa, roh tertentu atau penunggu tempat (pohon,

batu, persimpangan, dan lain-lain) yang mereka yakini dapat mendatangkan

keberuntungan dan menolak kesialan. Sesajen memiliki nilai yang sakral bagi

pandangan masyarakat yang masih mempercayainya, tujuan dari sesajen ini untuk

mencari berkah. Pemberian sesajen biasanya dilakukan ditempat-tempat yang

dianggap keramat dan mempunyai nilai magis yang tinggi. Prosesi tersebut telah

terjadi sudah sangat lama, bisa dikatakan sudah berasal dari nenek moyang kita

yang mempercayai adanya pemikiran-pemikiran yang religius. Kegiatan ini

dilakukan oleh masyarakat guna mencapai sesuatu keinginan atau terkabulnya

sesuatu yang bersifat duniawi. Saat ini orang beranggapan bahwa menyajikan

sesajen adalah suatu kemusyrikan, tapi sebenarnya ada suatu simbol dan makna

didalam sesajen yang harus dipelajari (dalam Tarigan, 2010: 11-12).

Agama Hindu merupakan salah satu agama yang menyatu dengan kebudayaan

suku bangsa. Sehingga agama Hindu melebur dengan kebudayaan lokal yang

menghasilkan bentuk pemujaan yang berbeda-beda. Agama Hindu menggunakan

sesajen di dalam melakukan kegiatan religinya. Sesajen yang terdapat pada Hindu

merupakan kewajiban yang tidak dapat ditiadakan. Sesajen dan Hindu sudah

menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga setiap penganut agama Hindu
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dimanapun berada dalam melaksanakan kegiatan religinya menggunakan sesajen.

Penganut agama Hindu menggunakan kata banten untuk menyebutkan sesajen

yang mereka gunakan.

Pemberian sesajen ini tidak ada kaitannya dengan memberi makan jin, setan, atau

sebangsanya, tetapi sesajen dalam arti yang sebenarnya adalah menyajikan hasil

bumi yang telah diolah oleh manusia atas kemurahan Tuhan Penguasa Kehidupan.

Mengingatkan kita bahwa ini semua adalah milik Tuhan. Selama ini kita tidak

turut memilikinya namun hanya memanen saja, karena semuanya sudah ada

ketika kita mulai diberi kehidupan. Sesajen juga menggambarkan lingkungan

biotik dan abiotik yang ada terkandung pada bumi. Segala yang kita ambil, kita

rawat, kita tanam, kita olah sebenarnya adalah sesuatu yang sudah ada. Walaupun

sudah kita olah, kita tanam dengan tekun dan kasih sayang menurut aturan, namun

terkadang hasilnya masih kurang atau bahkan mati.

Isi sesajen berdasarkan unsur-unsur biotik dan abiotik yaitu :

1. Biotik

Dari Tumbuhan yaitu :

a. Makanan Pokok

1) Padi, gabah, beras, nasi (tumpeng): melambangkan ketuntasan dan

kesempurnaan. Kalau kita melakukan sesuatu harus dengan tuntas dan tidak

setengah-setengah. Nasi tumpeng. Kata “tumpeng” berasal dari kata

Tumungkulo Sing Mempeng, artinya kalau kita ingin selamat, hendaknya kita

selalu rajin beribadah. Sedangkan bentuk kerucut pada tumpeng mengartikan

bahwa semakin hari kita harus senantiasa ingat kepada Tuhan dan tumpeng
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juga sebagai penjelmaan alam semesta dimana nasi berwujud gunung

dikelilingi oleh hasil bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan darat/air.

2) Bubur panca warna: bubur beras merah, ketan hitam, bubur jagung, ketan

putih, kacang hijau. Ditempatkan di 4 penjuru mata angin, 1 di tengah.

Melambangkan sifat/elemen alam (air, api, udara, tanah, teja (angkasa))

3) Karak/rengginang merupakan produk makanan turunan dari padi.

b. Lauk pauk menggambarkan tumbuhan-tumbuhan yang dapat dijadikan lauk

pauk.

c. Sayur-sayuran (urap-urap) melambangkan urip, urup, urap.

1) Urip artinya kita harus sadar darimana kita hidup, apa yang dikerjakan

selama hidup, dan kemanakah tujuan setelah mati.

2) Urup artinya kita selama hidup harus mempunyai arti bagi sesama,

lingkungan, agama, bangsa dan negara.

3)  Urap artinya kita dalam bermasyarakat harus bisa berbaur dengan siapa

saja.

Bila kita melakukan 3 hal di atas, maka hidupnya akan tenteram. Sayur kluwih

(seperti nangka) melambangkan harapan agar rejeki kita bisa berlebih (luwih).

d. Jajajan Pasar: menggambarkan kerukunan walaupun ada perbedaan, tenggang

rasa.

e. Polo pendem (sesuatu yang tumbuh di dalam tanah, seperti singkong), polo

gumantung (sesuatu yang tumbuh di pohon (pepaya dan lain-lain), polo

kesimpar (sesuatu yang tumbuh di atas tanah (semangka dan lain-lain).

Semuanya melambangkan keadaan manusia, apa yang ada dalam pikiran,

angan-angan, akal dan tata cara. Dalam mewujudkan keinginan kita tidak
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boleh gegabah, tapi harus dipikirkan secara matang. Selalu menyenangkan

hati orang lain dan dapat dibanggakan oleh orang tua, yang diartikan

“mendem jero, mikul dhuwur” (memendam yang di bawah, memikul yang di

atas).

f. Bumbu mentah jenis akar atau umbi, biji, kulit, daun, bunga: tumbuh-

tumbuhan yang berguna sebagai bumbu masak.

g. Bahan obat atau herbal menggambarkan bahwa tumbuh-tumbuhan juga

mempunyai fungsi sebagai bahan obat-obatan.

h. Pisang raja gandeng seperti supit: pisang raja melambangkan supaya cita-cita

kita yang senantiasa luhur agar dapat membangun bangsa dan negara.

i. Kelapa: tumbuhan yang seluruh bagiannya mempunyai manfaat bagi

kehidupan manusia.

j. Sirih, pinang, tembakau: orang-orang Jawa jaman dahulu menggunakan

tumbuh-tumbuhan ini untuk memperkuat gigi dan filosofinya adalah agar kita

tidak bertutur kata sembarangan.

k. Kembang setaman: melambangkan raga manusia (lahir, tumbuh, mati) juga

melambangkan kerukunan.

l. Daun pisang sebagai pembungkus (dinamakan “takir” atau tatag pikir) artinya

bahwa manusia dalam bertindak harus mantap dan tidak boleh ragu-ragu.

Daun jati bermanfaat sebagai pembungkus makanan, lebih kuat daripada daun

pisang dan berfungsi sebagai pewarna makanan alami.

Dari Hewan yaitu :

a) Ayam utuh dipanggang (Ingkung) melambangkan pengorbanan selama hidup,

cinta kasih terhadap sesama juga melambangkan hasil bumi (hewan darat).
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b) Telur melambangkan asal mula kehidupan, dan dalam kehidupan selalu ada 2

sisi kuning putih, laki perempuan, siang malam.

2. Abiotik

a. Air di kendi: artinya bahwa supaya kita selalu mempunyai hati suci dan

bersih.

b. Air di gelas dan bunga: melambangkan air minum yang menjadi kebutuhan

hidup manusia.

c. Minuman kopi pahit: melambangkan elemen air namun bukan suatu minuman

pokok (kebutuhan sekunder) dan menjadi minuman “persaudaraan” bila ada

perkumpulan/pertemuan.

d. Anglo dan arang dinyalakan melambangkan elemen alam berupa api yang

berguna bagi kehidupan manusia.

e. Dupa kemenyan: artinya keharuman dan ketentraman juga sembah sujud dan

penghantar doa kita pada Tuhan juga menunjukkan eksistensi udara yang

bergerak.

Kesimpulan bahwa makanan sesajen adalah bagian dari isi sesajen yang

dihaturkan atau dipersembahkan sebagai wujud rasa syukur. Sedangkan makanan

sesajen yang dimaksud dalam penelitian ini dan diperjual belikan dalam lingkup

usaha mikro di Dharma Agung yaitu makanan yang merupakan turunan beras

yaitu makanan yang berbahan dasar beras ketan yang dibuat dengan berbagai

macam bentuk, rasa, dan ciri khas serta sebutan nama makanan yang berbeda-

beda. Seperti jajo gine atau masyarakat luas mengetahui dengan menyebut

rengginang, jajo uli atau jajo kipeng, kembang goyang atau biasa disebut jajo

matahari, jajo tulod, jajo sirat, dan jajan lainnya.
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D. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Keluarga

1. Kesejahteraan

Menurut Sawidak 1985 (dalam Sunarti, 2006: 25) bahwa kesejahteraan

merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi

pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu

sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung besarnya

kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut

Rambe 2001 (dalam Sunarti, 2006: 25) kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan

dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan,

kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara

untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial

yang sebaik-baik bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.  Menurut Bubolz dan

Sontag 1993 (dalam Sunarti, 2006: 25), kesejahteraan merupakan terminologi lain

dari kualitas hidup manusia (quality of human life) yaitu suatu keadaan ketika

terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasikannya nilai-nilai hidup.

Kesimpulan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan yang disertai dengan

kepuasan akan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tata kehidupan dan

penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diperoleh dari hasil

pendapatan yang diterima.
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2. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga (dalam Sunarti, 2006: 13) menurut UU No 10 tahun 1992

adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi

kebutuhan spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME,

memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar

anggota dengan masyarakat dan lingkungannya.

Menurut Sunarti (2006: 13-14) kesejahteraan keluarga pada hakikatnya

mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan dimensi spiritual.

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi

(family well-being) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur

dari pendapatan, upah, asset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan

material (family material well-being) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan

jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih

mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan

dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang

dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini

dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan, dimana pendapatan yang

didapat tidak sesuai dengan pengeluaran.

Dalam Puspitawati (2013: 9) Kesejahteraan keluarga berdasarkan kriteria

BKKBN ( Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ) didasarkan atas:

a. Kebutuhan Dasar (Basic Needs) yang terdiri dari variabel pangan, sandang,

papan, agama, dan kesehatan.
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b. Kebutuhan Sosial Psikologis (Social Psychological Needs) yang terdiri dari

variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi internal (interaksi atau

komunikasi di dalam keluarga) dan interaksi eksternal (interaksi atau

komunikasi di luar keluarga).

c. Kebutuhan Pengembangan (Development Needs) yang terdiri dari variabel

tabungan dan akses terhadap informasi.

Klasifikasi kesejahteraan keluarga menurut BKKBN 2011 (dalam Puspitawati,

2013: 9-10) yaitu:

a) Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) sering dikelompokkan sebagai “Sangat

Miskin”, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih

indikator yang meliputi:

1. Indikator Ekonomi:

a. Makan dua kali atau lebih sehari.

b. Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah,

bekerja/sekolah, dan bepergian).

c. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

2. Indikator Non-Ekonomi:

a. Melaksanakan ibadah.

b. Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

b) Keluarga Sejahtera I (KS-I) sering dikelompokkan sebagai “Miskin”, adalah

keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau

indikator meliputi:

1. Indikator Ekonomi:
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a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau

telur.

b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang

satu stel pakaian baru.

c. Luas lantai rumah paling kurang 9 m untuk tiap penghuni.

2. Indikator Non-Ekonomi:

a. Ibadah teratur

b. Sehat tiga bulan terakhir.

c. Punya penghasilan tetap.

d. Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.

e. Usia 6-15 tahun bersekolah.

f. Anak lebih dari 2 orang, ber-KB (Keluarga Berencana).

c) Keluarga Sejahtera II (KS-II) adalah keluarga yang karena alasan ekonomi

tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

1. Memiliki tabungan keluarga.

2. Makan bersama sambil berkomunikasi.

3. Mengikuti kegiatan masyarakat.

4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali).

5. Meningkatkan pengetahuan agama.

6. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah.

7. Menggunakan sarana transportasi.

d) Keluarga Sejahtera III (KS-III) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi

beberapa indikator, meliputi:

1. Memiliki tabungan keluarga.
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2. Makan bersama sambil berkomunikasi.

3. Mengikuti kegiatan masyarakat.

4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali).

5. Meningkatkan pengetahuan agama.

6. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah.

7. Menggunakan sarana transportasi.

Belum dapat memenuhi beberepa indikator, meliputi:

1. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.

2. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

e) Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) adalah keluarga yang sudah dapat

memenuhi beberapa indikator meliputi:

1. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.

2. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Kesimpulan bahwa kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang tiap anggotanya

dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan dasar, kebutuhan sosial

psikologis, dan kebutuhan pengembangan, sehingga terjadi hubungan yang

seimbang. Kesejahteraan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kesejahteraan dalam keluarga yang dengan adanya perkembangan usaha mikro

makanan sesajen diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap dimensi

kesejahteraan.



28

E. Teori Tindakan Ekonomi

Teori merupakan abstraksi dari kenyataan yang menyatakan hubungan sistematis

antara fenomena sosial. Menurut Weber (dalam Damsar, 2011: 44) Tindakan

ekonomi dapat dilihat sebagai suatu tindakan sejauh tindakan tersebut

memperhatikan tingkah laku orang lain. Tindakan ekonomi dianggap sebagai

tindakan sosial karena dalam tindakan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku

ekonomi terdapat juga hubungan sosial seperti memperhatikan orang lain, saling

bertukar pandang, berbincang dengan mereka, berpikir tentang mereka atau

memberi senyum pada mereka.

Weber (dalam Damsar, 2011: 42) menyatakan bahwa tindakan ekonomi dapat

berupa rasional, tradisional, dan spekulatif-irrasional.

1. Tindakan rasional, dalam hal ini individu dituntut bertindak secara rasional

dam mempertimbangkan segala aspek atas apa yang akan dikerjakan dan

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

2. Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang bersumber dari tradisi atau

konveksi. Contohnya seperti pertukaran barang atau membawa kado saat acara

pernikahan teman atau berupa sumbangan untuk perayaan acara perkawinan

kerabat.

3. Tindakan spekulatif-irrasional yaitu tindakan ekonomi yang berorientasi

ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrument yang ada untuk mencapai

tujuan yang diinginkan. Contohnya seperti korban tipuan dari kekuatan

paranormal atau dukun yang mampu menggandakan uang. Korban tersebut

berasal dari latar belakang menurut pendidikan, pekerjaan, dan status sosial.
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Tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan spekulatif-irrasional karena

secara rasional uang tidak dapat digandakan lewat apapun kecuali pemalsuan

uang.

Didalam ekonomi, aktor diasumsikan mempunyai seperangkat pilihan dan

preferensi yang telah tersedia dan stabil. Tindakan yang dilakukan oleh aktor

bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan (individu) dan keuntungan (dalam

Damsar, 2011: 42). Dalam penelitian ini termasuk ke dalam tindakan ekonomi

rasional, karena pedagang memperhatikan orang lain yang bertindak sebagai

konsumennya serta peluang yang dilihat memiliki prospektif masa depan yang

baik dengan alasan penduduknya banyak yang membutuhkan sehingga

terbentuklah usaha mikro, dalam hal ini makanan sesajen.

F. Kerangka Pikir

Usaha mikro adalah usaha keluarga yang biasanya memiliki pekerja maksimal 10

orang termasuk pemilik, pendidikan relatif rendah, berlokasi dirumah,

menggunakan teknologi sederhana, kemampuan manajerial rendah, serta

kepemilikan asset dan pendapatannya terbatas.

Berdasarkan karakteristik usaha mikro tersebut dapat terjadi adanya

perkembangan usaha seperti pelanggan meningkat, omset meningkat, dan tenaga

kerja bertambah. Meskipun dalam usaha mengalami peningkatan omset penjualan

dan pendapatan, tidak menutup kemungkinan pendapatan masih kurang untuk

menutupi pengeluaran sehingga terjadi ketidakseimbangan diantara keduanya

yang berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga lainnya seperti pada
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ketidakseimbangan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan

pengembangan. Seperti yang terjadi di Desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih

Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dengan adanya peluang usaha dan minat

maka usaha mikro berkembang, tetapi meskipun pendapatan perbulan dari usaha

mikro makanan sesajen seperti yang terjadi saat pengamatan dan wawancara awal

pada salah satu dari 22 usaha mikro makanan sesajen lumayan tetapi tidak

menutup kemungkinan jika hasil yang didapat oleh perempuan disana masih

kurang membantu ekonomi keluarga, maka kesejahteraan belum seimbang.

Berdasarkan hal tersebut akan terlihat dampak positif dan dampak negatif yang

ditimbulkan akibat adanya perkembangan usaha mikro makanan sesajen terhadap

kesejahteraan keluarga.
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G. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Karakteristik Usaha Mikro
1. Usaha Keluarga
2. Memiliki Pekerja Maksimal 10 Orang

Termasuk Pemilik
3. Pendidikan Relatif Rendah
4. Lokasi Biasanya Di Rumah
5. Menggunakan Teknologi Sederhana
6. Kemampuan Manajerial Rendah
7. Kepemilikan Asset Dan Pendapatan

Terbatas

Kesejahteraan Keluarga
1. Kebutuhan Dasar (sandang, pangan,

papan, agama, dan kesehatan)
2. Kebutuhan Sosial Psikologis (pendidikan,

rekreasi, transportasi, interaksi internal dan
eksternal)

3. Kebutuhan Pengembangan (tabungan dan
akses terhadap informasi)

Dampak NegatifDampak Positif

Perkembangan Usaha
1. Pelanggan Meningkat
2. Omset Meningkat
3. Tenaga Kerja Bertambah



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut,

diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang penelitian yang

diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran perkembangan

usaha mikro makanan sesajen dan dampak perkembangan usaha mikro makanan

sesajen terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Dharma Agung, Kecamatan

Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih

Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai

lokasi penelitian karena lokasi tersebut terdapat 22 usaha berskala mikro makanan

sesajen yang beberapa dari usaha tersebut berkembang karena besarnya peluang

dan minat dimasyarakat, sedangkan membuat makanan sesajen merupakan

keahlian umum dimasyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti merasa

tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan dampak perkembangan usaha

mikro makanan sesajen terhadap kesejahteraan keluarga.
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C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian, fokus penelitian sangatlah penting untuk membatasi masalah-

masalah yang akan diteliti agar pembahasan tidak terlalu luas walaupun sifatnya

masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian. Adapun yang

menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1) Perkembangan usaha mikro makanan sesajen, dengan acuan indikator

perkembangan usaha. Dalam hal ini omset penjualan, jumlah pelanggan, dan

jumlah tenaga kerja yang dimaksud yaitu usaha mikro makanan sesajen di

Desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung

Tengah.

2) Dampak perkembangan usaha mikro makanan sesajen terhadap kesejahteraan

keluarga di Desa Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten

Lampung Tengah, dengan acuan indikator kesejahteraan keluarga.  Dalam

Puspitawati (2013: 9) Kesejahteraan keluarga berdasarkan kriteria BKKBN (

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ) didasarkan atas:

a. Kebutuhan Dasar (Basic Needs) yang terdiri dari variabel pangan,

sandang, papan, agama, dan kesehatan.

b. Kebutuhan Sosial Psikologis (Social Psychological Needs) yang terdiri

dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi internal dan

eksternal.

c. Kebutuhan Pengembangan (Development Needs) yang terdiri dari variabel

tabungan dan akses terhadap informasi.
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D. Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini purposive sampling, dimana

penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti dengan

mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dalam

penelitian ini. Menurut  Iskandar (2010: 74) Purposive sampling adalah teknik

penentuan berdasarkan penilaian subjektif peneliti dan berdasarkan pada

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan

tertentu.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria dan berdasarkan

atas saran pihak tertentu  yaitu mempunyai usaha mikro makanan sesajen dan

dianggap bahwa usaha mikro makanan sesajen tersebut sudah mengalami

perkembangan usaha seperti peningkatan jumlah omset penjualan, peningkatan

pelanggan, dan jumlah tenaga kerja, sehingga dapat melihat dampak

perkembangan usaha mikro makanan sesajen terhadap kesejahteraan di keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut :

1. Wawancara Mendalam

Menurut Narbuko (2003: 83), metode interview (wawancara) adalah proses tanya

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih



35

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang

berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat menjadi gambaran yang lebih jelas

guna mempermudah menganalisis data selanjutnya. Wawancara dalam penelitian

ini digunakan untuk mengetahui perkembangan usaha mikro makanan sesajen

serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

2. Observasi

Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013: 203), observasi merupakan suatu proses

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan

ingatan. Nasution (dalam Sugiyono, 2013: 310) menyatakan bahwa observasi

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja

berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui

observasi.  Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar bisa

mengamati kondisi masyarakat dan kesejahteraan informan sehingga bisa

memudahkan peneliti untuk memperoleh data mengenai usaha mikro makanan

sesajen serta kesejahteraan informan di lingkungan desa Dharma Agung.

3. Studi Dokumentasi

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan

dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud diantaranya

adalah buku, artikel, skripsi, dan jurnal melalui internet yang memuat tentang

usaha mikro, perkembangan usaha mikro di Indonesia, dan kesejahteraan

keluarga, serta foto-foto yang digunakan untuk mengambil gambar berkaitan

informan dan rekaman suara melalui handphone saat melakukan wawancara.
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F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:

337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik

analisis data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari

data-data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat

ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data dapat

melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan

kedalam suatu pola yang lebih luas. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

pemilihan data yang  diperoleh pada saat penelitian mengenai perkembangan

usaha mikro makanan sesajen dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga,

kemudian data tersebut diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi kesejahteraan

keluarga.

2. Penyajian Data (Display)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik

merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Adapun data

yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perkembangan usaha mikro makanan sesajen.
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b. Dampak perkembangan usaha mikro makanan sesajen terhadap kesejahteraan

keluarga.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan-

kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakannya, dan kecocokan yang

merupakan validitasnya, sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas

kebenarannya. Pada tahap ini, peneliti  menarik simpulan dari data yang telah

disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang

dilakukan penulis pada saat penelitian. Data yang akan diuji kebenarannya adalah

perkembangan usaha mikro makanan sesajen dan dampak perkembangan usaha

mikro makanan sesajen terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Dharma Agung,

Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Keadaan Umum Kecamatan Seputih Mataram

Kecamatan Seputih Mataram merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten

Lampung Tengah. Kecamatan Seputih Mataram memiliki 12 Desa atau Kampung.

Secara terperinci desa yang berada pada Kecamatan Seputih Mataram serta

mayoritas agama penduduk desa dijelaskan dalam hasil wawancara kepada

Sekertaris Desa Dharma Agung sebagai berikut:

Tabel 2. Mayoritas Agama Penduduk Desa Kecamatan Seputih Mataram

No. Desa atau Kampung Mayoritas Agama Penduduk
1 Banjar Agung Mataram Islam
2 Qurnia Mataram Islam
3 Trimulya Mataram Islam
4 Bumi Setia Mataram Islam
5 Rejo Sari Mataram Islam
6 Utama Jaya Mataram Islam
7 Dharma Agung Mataram Hindu
8 Subing Karya Islam
9 Varia Agung Mataram Islam
10 Fajar Mataram Islam
11 Sumber Agung Mataram Islam
12 Wirata Agung Mataram Hindu

Sumber: Hasil Wawancara, 2016

Berdasarkan tabel 2 diatas keadaan mayoritas agama penduduk pada masing-

masing desa di Kecamatan Seputih Mataram dapat diketahui bahwa hanya dua

desa yang mayoritas penduduk menganut agama Hindu dengan frekuensi
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kebutuhan masyarakat akan makanan sesajen lebih banyak, sehingga usaha

makanan sesajen semakin meningkat.

B. Keadaan Umum Wilayah Desa Dharma Agung

1. Lokasi Desa Dharma Agung

Desa Dharma Agung merupakan salah satu desa atau kampung yang ada di

Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Desa Dharma Agung

terdiri dari 5 dusun, dengan Rukun Warga 11 dan Rukun Tetangga 22.

Gambar 2. Peta Kabupaten Lampung Tengah

Sumber:http://www.pemetaanttg.com/?op=peta&mode=kabupaten&idKabu
paten=3#peta (Diakses pada 03 Mei 2016 pukul 12:21 WIB)
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2. Luas Wilayah Desa Dharma Agung

Dalam monografi Desa Dharma Agung tahun 2014, luas wilayah Desa Dharma

Agung adalah 1.023 Ha. Dengan luas 1.023 Ha terbagi atas luas tanah sawah 300

Ha, tanah kering 640 Ha, tanah basah 12 Ha, tanah perkebunan 50 Ha, lapangan

olahraga 3 Ha, kuburan 3 Ha, dan lain-lain 15 Ha.

3. Orbitrasi Desa Dharma Agung

Dalam monografi Desa Dharma Agung tahun 2014, jarak tempuh dari Desa

Dharma Agung ke pusat pemerintahan, adalah sebagai berikut:

a. Jarak pusat pemerintahan Desa Dharma Agung dengan Kecamatan Seputih

Mataram 12 KM, lama jarak tempuh 1 Jam dengan mengendarai kendaraan

bermotor.

b. Jarak pusat pemerintahan Desa Dharma Agung dengan Kabupaten Lampung

Tengah 32 KM, lama jarak tempuh 2 Jam dengan mengendarai kendaraan

bermotor.

c. Jarak pusat pemerintahan Desa Dharma Agung dengan Provinsi Lampung 98

KM, lama jarak tempuh 3 Jam dengan mengendarai kendaraan bermotor.
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C. Keadaan Penduduk Desa Dharma Agung

1. Keadaan Umum Penduduk

Jumlah penduduk Desa Dharma Agung pada tahun 2014 adalah 3.401 jiwa, yang

terdiri dari 1.669 jiwa laki-laki dan 1.732 jiwa perempuan. Secara terperinci

jumlah penduduk Desa Dharma Agung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Dharma Agung Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa Persentase
1 Laki-laki 1.669 49,07

2 Perempuan 1.732 50,93
Jumlah Penduduk 3.401 100

Sumber: Monografi Desa Dharma Agung tahun 2014

Berdasarkan tabel 3 di atas, jumlah penduduk Desa Dharma Agung masih dalam

keadaan hampir mencapai seimbang, terbukti jumlah penduduk laki-laki adalah

49,07% sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 50,93%. Dengan

demikian selisih antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk

perempuan adalah 1,86%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah seluruh

penduduk di Desa Dharma Agung Kabupaten Lampung Tengah hampir mencapai

keadaan seimbang tetapi jumlah penduduk perempuannya yang lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Dilihat dari agama yang dianut oleh masyarakat Desa Dharma Agung terdiri dari 3

agama yaitu agama Islam, Kristen, dan Hindu. Mengenai jumlah penduduk Desa

Dharma Agung berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

No Agama Jumlah Persentase
1 Islam 20 0,59
2 Kristen Protestan 5 0,15
3 Hindu 3376 99,26
Jumlah Keseluruhan 3401 100

Sumber: Monografi Desa Dharma Agung tahun 2014

Dari keterangan tabel 4, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Dharma

Agung menganut agama Hindu dengan persentase 99,26%, selain menganut

agama Hindu masyarakat di Desa Dharma Agung juga menganut agama Islam

dengan persentase 0,59%, dan agama Kristen Protestan dengan persentase 0,15%.

Untuk yang menganut agama Katolik, Budha, dan Kong Hu Cu di Desa Dharma

Agung tidak ada.

3. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Umur

Keadaan penduduk Desa Dharma Agung berdasarkan golongan umur dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur

Sumber: Monografi Desa Dharma Agung Tahun 2014

Dari tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa penduduk sebagian besar berusia

produktif yaitu usia antara 16-55 tahun sebanyak 1.995 jiwa, untuk usia belum

No Golongan Umur Jumlah (Jiwa) Persentase
1 0-5     tahun 220 6,47
2 6-10   tahun 391 11,51
3 11-15 tahun 395 11,61
4 16-20 tahun 411 12,08
5 21-25 tahun 514 15,11
6 26-40 tahun 590 17,35
7 41-55 tahun 480 14,11
8 56 tahun ke atas 400 11,76

Jumlah Penduduk 3401 100
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produktif atau usia anak-anak yaitu usia antara 0-15  tahun berjumlah 1.006  jiwa

dari jumlah penduduk. Sedangkan usia sudah produktif atau atau lanjut usia 56

tahun keatas berjumlah 400 jiwa.

4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Desa Dharma Agung hampir sebagian besar bekerja sebagai petani,

meskipun ada pula yang bekerja sebagai buruh industri, buruh perkebunan, dan

lain-lain. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase
1 Petani 1550 79,53
2 Pengusaha Kecil/Sedang/Besar 29 1,49
3 Pengrajin 25 1,28
4 Buruh Industri 100 5,13
5 Buruh Bangunan 65 3,33
6 Buruh Pertambangan 2 0,10
7 Buruh Perkebunan 100 5,13
8 Pedagang 28 1,44
9 Pegawai Swasta 36 1,85
10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 8 0,41
11 TNI 2 0,10
12 Pensiunan 4 0,21

Jumlah Penduduk 1949 100
Sumber: Monografi Desa Dharma Agung Tahun 2014

Berdasarkan keterangan tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar

penduduk di Desa Dharma Agung bermata pencaharian sebagai petani yaitu

sebesar 79,53%, untuk penduduk yang bermata pencaharian buruh industri dan

buruh perkebunan memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 5,13%, untuk

penduduk yang bermata pencaharian buruh bangunan sebesar 3,33%, sebagai
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pegawai swasta sebesar 1,85%, sebagai pengusaha kecil/sedang/besar sebesar

1,49, sebagai pedagang sebesar 1,44%, sebagai pengrajin sebesar 1,28%,

sedangkan penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh pertambangan,

PNS, TNI, dan pensiunan kurang dari 1%. Dapat disimpulkan bahwa mata

pencaharian yang utama di Desa Dharma Agung yaitu sebagai petani.

5. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan

Keadaan penduduk Desa Dharma Agung berdasarkan tingkat kesejahteraan

keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan

No Tingkat Kesejahteraan Jumlah Keluarga Persentase
1 Keluarga Pra Sejahtera 330 38,82
2 Keluarga Sejahtera 1 365 42,94
3 Keluarga Sejahtera 2 70 8,24
4 Keluarga Sejahtera 3 57 6,71
5 Keluarga Sejahtera 3 Plus 28 3,29

Jumlah Keseluruhan Keluarga 850 100
Sumber: Monografi Desa Dharma Agung tahun 2014

Dari tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian keluarga di Desa Dharma Agung

masih berada pada tingkat kesejahteraan keluarga sejahtera 1 dengan persentase

yaitu sebesar 42,94%, sedangkan persentase selanjutnya yaitu keluarga dengan

tingkat kesejahteraan pra sejahtera sebesar 38,82%, keluarga sejahtera 2 sebesar

8,24%, keluarga sejahtera 3 sebesar 6,71, dan keluarga sejahtera 3 plus sebesar

3,29%. Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan keluarga di Desa Dharma Agung

masih kurang.
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6. Sarana dan Prasarana Desa Dharma Agung

Desa Dharma Agung mempunyai sarana dan prasarana, yaitu:

a. Sarana peribadatan seperti Pura.

b. Sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan volly, lapangan basket,

dan lain-lain.

c. Sarana kesehatan seperti puskesmas dan posyandu.

d. Sarana pendidikan, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Lembaga Pendidikan Agama.

Secara terperinci jumlah sarana dan prasarana desa Dharma Agung dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Sarana dan Prasarana

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Persentase
1 Sarana Peribadatan 64 71,91
2 Sarana Olahraga 11 12,36
3 Sarana Kesehatan 6 6,74
4 Sarana Pendidikan 8 8,99

Jumlah 89 100
Sumber : Monografi Desa Dharma Agung tahun 2014

Berdasarkan keterangan tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa di Desa Dharma

Agung memiliki 64 Pura peribadatan yang tersebar dari Dusun I hingga Dusun V .

Untuk sarana olahraganya seperti lapangan sepak bola berjumlah 2 lapangan,

lapangan volly berjumlah 1 lapangan, lapangan basket berjumlah 1, sedangkan

lapangan lain-lain adalah lapangan sekolah berjumlah 7 lapangan. Sarana

kesehatan di Desa Dharma Agung memiliki  puskesmas berjumlah 1 bangunan

dan posyandu berjumlah 5 yang ada disetiap dusun. Di Desa Dharma Agung
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memiliki 8 bangunan sarana pendidikan dengan rincian yaitu Taman Kanak-

Kanak (TK) memilki 2 bangunan, Sekolah Dasar (SD) memilki 2 bangunan,

Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki 1 bangunan, Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) memiliki 1 bangunan, Sekolah Menengah Umum (SMU)

memiliki 1 bangunan, dan Lembaga Pendidikan Agama memiliki 1 bangunan.

Dapat disimpulkan bahwa sarana yang paling banyak terdapat di Desa Dharma

Agung yaitu sarana peribadatan seperti adanya 64 bangunan Pura, sebesar 71,91%

dari jumlah sarana dan prasarana Desa Dharma Agung.

D. Upacara dan Tradisi Penduduk Desa Dharma Agung

Upacara dan tradisi penduduk desa Dharma Agung pada umumnya sama dengan

upacara dan tradisi di desa-desa lain yang menganut agama Hindu. Secara

terperinci upacara dan tradisi serta frekuensi munculnya dalam satu tahun dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Upacara dan Tradisi di Desa Dharma Agung

No. Upacara dan Tradisi Frekuensi Muncul Dalam Setahun
1 Hari Raya Siwaratri

Setahun Sekali
2 Hari Raya Nyepi
3 Hari Raya Galungan

6 Bulan Sekali

4 Hari Raya Kuningan
5 Hari Raya Saraswati
6 Banyupinaruh
7 Pagerwesi
8 Odalan Pura
9 Tilem

Setiap Bulan
10 Purnama
11 Tingkeban (Nujuh Bulan)

Tidak Dapat Ditentukan
12 Otonan (Upacara Hari Lahir)
13 Potong Gigi
14 Pawiwahan (Upacara Pernikahan)
15 Ngaben

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2016
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Berdasarkan dari tabel 9 bahwa upacara dan tradisi di Desa Dharma Agung

memiliki frekuensi muncul setahun sekali dengan adanya hari raya Siwaratri dan

hari raya Nyepi, enam bulan sekali dengan adanya hari raya Galungan, Kuningan,

Saraswati, Banyupinaruh, Pagerwesi, dan Odalan Pura, setiap bulan dengan

adanya Tilem dan Purnama, serta tidak dapat ditentukan seperti adanya Tingkeban

(nujuh bulan), Otonan (upacara hari lahir), potong gigi, pawiwahan (upacara

pernikahan), dan Ngaben.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perkembangan usaha mengalami peningkatan omset penjualan terutama disuatu

keadaan tertentu seperti adanya hari raya atau hari lainnya yang disertai dengan

bertambahnya pelanggan dan tenaga kerja yang membantu dalam memproduksi

makanan-makanan sesajen tersebut. Namun disela-sela usaha yang berkembang

tersebut terdapat beberapa atau ditemukan beberapa faktor penghambat adanya

perkembangan usaha tersebut yaitu meliputi kemampuan manajerial rendah,

pemasaran yang kurang luas, banyak pesaing di lingkungan, dan cuaca yang

terkadang tidak mendukung.

Sedangkan dampak perkembangan usaha mikro makanan sesajen terhadap

kesejahteraan keluarga bahwa belum semua dimensi kebutuhan terpenuhi, masih

terdapat beberapa kebutuhan yang tidak terdampak oleh perkembangan usaha

mikro makanan sesajen seperti kebutuhan papan dan transportasi. Secara

keseluruhan dampak baik positif maupun negatif baru terlihat pada kebutuhan

dasar seperti sandang, pangan, agama, kesehatan, kebutuhan sosial psikologis

seperti pendidikan, rekreasi, interaksi internal (interaksi atau komunikasi di dalam

keluarga), interaksi eksternal (interaksi atau komunikasi di luar keluarga), serta

kebutuhan pengembangan seperti tabungan dan akses terhadap informasi. Namun

belum semua informan penelitian dapat menyeimbangkan setiap kebutuhan
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melalui hasil pendapatan usaha tersebut, sehingga kesejahteraan masih kurang

karena ketidakseimbangan antara setiap dimensi kesejahteraan keluarga.

B. Saran

Peran pemerintah disini penting dalam mendukung adanya usaha mikro didaerah

pelosok seperti daerah penelitian ini yaitu desa Dharma Agung. Dukungan dalam

hal ini bisa dengan memberikan pelatihan khusus kepada mereka pemilik usaha

mikro agar usahanya bisa lebih berkembang bukan hanya di desa atau desa

tetangga melainkan dalam lingkup yang luas. Dukungan dalam hal lain juga bisa

pemerintah lakukan seperti menawarkan permodalan atas nama koperasi atau

lembaga keuangan lainnya yang menawarkan syarat tidak rumit bagi mereka,

namun hanya dengan peraturan sesuai kemampuan mereka supaya apa yang

menjadi usaha mereka dapat lebih maju dengan adanya modal yang lebih besar

sehingga apa yang didapatkan sesuai harapan.

Saya berharap bahwa kajian penelitian ini dapat memberikan kepekaan jiwa sosial

kita terhadap fenomena di masyarakat sekitar, terutama mengenai dampak positif

atau negatif yang ditimbulkan akan suatu fenomena, karena kebanyakan

masyarakat hanya merasakan dampak positif tanpa benar-benar merasakan

dampak negatif.
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