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BABI 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia sebagai salah satu upaya menjamin 

kesejahteraan masyarakat, sejauh ini masih mengedepankan aspek 

pertumbuhan 
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usaha peternakan merupakan salah satu upaya peningkatan keamanan 

ekonomi keluarga dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya lokal serta 

meningkatkan status gender perempuan dalam Kegiatan sektoral. Keterlibatan 

kaum perempuan dalam kegiatan usaha peternakan merupakan upaya 

meningkatkan kekuatan nilai input yang disumbangkan dalam proses produksi 

dan proses pengambilan keputusan. Tambahan penghasilan dari perempuan 

dalam ekonomi rumah tangga sangat penting dalam menunjang ekonomi 

keluarga. (Abdullah dan Amrawati, 2008).  

Suradisastra dan Lubis (2000), ada beberapa aspek yang terkaitdengan 

peran perempuan yaitu akses, kontrol, pengambilan keputusandan manfaat. 

Aspek akses, dimana kaum perempuan kurang memperolehakses yang sama 

terhadap informasi sumber daya dan perempuandiperlakukan atau dianggap 

sebagai warga kelas dua. Aspek kontrol,dimana kontrol dalam pembagian 

tenaga kerja dalam usaha sapi potongmelibatkan kaum perempuan sebagai 

tenaga kerja keluarga yang tidakdibayar. Meski demikian, kaum pria dalam 

perannya sebagai tenaga kerjaumumnya mendominasi seluruh kegiatan usaha 

sapi potong dilihat daritingginya partisipasi” fisiknya walaupun pastisipasi 

perempuan sangatbesar pengaruhnya terhadap kegiatan usaha sapi potong. 

Aspekpengambilan keputusan, dimana peran kaum perempuan 

dalampengambilan keputusan kurang terlibat karena dalam keputusan 

untukmembeli, menjual atau menentukan harga jual serta 

keputusanmemanfaatkan uang hasil penjualan ternak atau produk, 

sumbanganpemikiran seorang istri lebih rendah dibandingkan sumbangan 

pemikiransuami. Aspek manfaat, yakni kegiatan usaha yang dilakukan 

dapatmemberikan manfaat pada seluruh anggota keluarga. 
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Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks bagi setiap 

negara,terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan dan 

penanganannyaharus merata dan menyeluruh agar tidak menimbulkan 

kebingungan dankekisruhan sebagai dampak negatif penanggulangannya. 

Sebagian besarpenduduk miskin Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang 

dari 6 jutamereka adalah kepala rumahtangga miskin dengan pendapatan rata-

ratadibawah 30.000 per hari. Untuk kelangsungan hidup diri dan 

keluarga,umumnya mereka bekerja pada sektor informat (perdagangan dan jasa, 

sektor pertanian (buruh tani), dan buruh pabrik. Mereka sulit mendapatkan 

aksessumberdaya termasuk sumberdaya keuangan seperti kredit dari 

lembagakeuangan yang ada karena dianggap tidak layak, lokasi terpencil, tidak 

adapenjamin, yang sebagian persoalan ini juga terkait dengan isu 

gender.Persoalan kemiskinan perempuan bukan hanya sekedar persoalan 

aksesterhadap sumberdaya keuangan semata. Persoalan perempuan miskin 

adalahpersoalan structural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak 

tunggal.Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan 

kondisiutama yang mengantarkan perempuan pada kemiskinan yang 

berkepanjangan. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh keluarga miskin 

adalahmengenai kecukupan pangan. Salah satu strategi penyediaan pangan 

dalamrumah tangga adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, 

khususnyadalam pemanfaatan waktu dari masing-masing anggotakeluarga pada 

kegiatan publik dan domestik yang dapat menghasilkanpendapatan. Tingkat 

partisipasi kerja istri untuk kegiatan pubiik cukup besar,dapat dapat mencapai 

hampir setengah dari tingkat partisipasi suami. 
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Keterlibatan perempuan memiliki peran yang besar dalamkeluarga baik 

untuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatanekonomi yang dapat menunjang 

pendapatan rumah tangga. Perempuan(isteri petani) secara langsung maupun 

tidak langsung ikutterlibat dan bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan 

usaha yangberhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Namun,perempuan umumnya dihargai dengan upah yang lebih 

rendahdibandingkan laki-laki. Seringkali upah yang dihasilkan istri untukkeluarga 

dianggap sebagai hasil kontribusi suami terhadappendapatan keluarga. Hal ini 

dikarenakan perempuan seringkali dipandang sebagai orang kedua yang hanya 

membantu pasangan(subordinat), berpendidikan rendah, dan memiliki 

keterbatasanketerampilan untuk menghasilkan kontribusi ekonomi bagi 

keluarga(Zehra, 2008). 

Seberapa jauh peran dan status perempuan dalam usaha 

petemakankeluarga sapi potong. Pengembangan sapi potong di Tuban di 

tingkatpeternak tampaknya juga belum melibatkan perempuan sebagai 

partnerkerja/bisnis. padahal dalam usaha peternakan sapi potong 

perempuanmemegang peranan yang cukup penting. Hal ini diketahui dari 

pengamatansekilias di kantong-kantong produksi. Sebagai contoh mereka belum 

dilibatkandalam kegiatan penyuluhan, demplot, dan lain-lain. Berdasarkan 

pemikirantersebut, maka pertu dilakukan penelitian tentang Tingkat 

Pemberdayaan  Perempuan Peternak Sapi Potong  di Kampung Ternak Desa 

Dasin Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi dimana perempuan belum dilibatkan sebagaimitra kerja 

serta alternatif penanggulangannya. 
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1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diarahkan untuk menjawab 

permasalahanpenelitianPeranSosialEkonomiPerempuanpeternakSapiPotongdi 

KampungTernakdesaDasinkecamatanTambakboyoKabupatenTubansebagai 

berikut : 

1. Sejauh mana tingkatpemberdayaan perempuan dalam usaha 

peternakansapi potong di 

KampungTernakdesaDasinkecamatanTambakboyoKabupatenTuban? 

2. Bagaimana pola pemberdayaan perempuan peternak sapi potong di 

Kampung Ternak desa Dasin kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban 

dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, meliputi peran perempuan 

dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untu mengetahui hal sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikandan menganalisis sejauh mana 

tingkatpemberdayaanperempuan dalam usaha peternakan sapi potong di 

KampungTernakdesaDasinkecamatanTambakboyoKabupatenTuban. 

2. Menganalisispolapemberdayaan perempuan peternak sapi potong di 

Kampung Ternak desa Dasin kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban 

dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, meliputi peran perempuan 

dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial masyarakat.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai sumbangan terhadap pemerhati masalah sosial ekonomi 

perempuan, mengungkapkan lebih jauh tentang Peran Ekonomi 

Perempuanpeternaksapipotong 

diKampungTernakdesaDasinkecamatanTambakboyo Kabupaten Tuban. 

2. Diharapkan dapat di gunakan sebagai pedoman dalam upaya 

peningkatankesejahteraan perempuan dalam kontribusi ekonomi dalam 

keluarga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak menemukan penelitian 

dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun dalam penelitian ini 

tetap mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya 

bahan kajian pada pelaksanaan penelitian. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Soekartawi (2003) dalam (Mastuti dan NN 

Hidayat, 2013) menyatakan bahwa faktor produksi tenaga kerja merupakan 

faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi 

dengan jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja 

tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja. Pada umumnya dalam 

pemeliharaan sapi perah peternak melibatkan seluruh anggota keluarga, karena 

usaha ini merupakan usaha sampingan dan kepala keluarga memiliki pekerjaan 

pokok serta tidak dpaat mencurahkan seluruh waktu untuk mengelola ternak, 

maka pengelolaan sapi perah menjadi bagian pekerjaan anggota keluarga lain 

terutama ibu rumah tangga yang relatif memiliki waktu luang lebih banyak. 

Indonesia memberikan prioritas lebih besar kepada wainta dalam pembangunan 

pertanian. Terdapat peningkatan yang siginifikan terhadap jumlah wanita yang 

memimpin keluarga. Peran ibu rumah tangga dalam peneglolaan sapi perah 

terlihat dari kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga.  Hasil penelitian 

tersebut bahwa kontribusi perempuan cukup besar yaitu dalam hal kebersihan 
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kandang dan memerah susu, hal ini disebabkan letak kandang berada disekitar 

rumah tinggal, sehingga pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh istri peternak 

tanpa mengganggu pekerjaan utamanya sebagai ibu rumah tangga, besar 

kontribusi curahan kerja perempuan 25,24%. Hal ini menunjukkan bahwa 

peranan tenaga kerja perempuan dalam usaha pengelolaan sapi perah cukup 

berarti guna menunjang keberhasilan usaha tersebut. Berarti sumbangan 

pendapatan yang diberikan cukup besar yaitu 25,24% x Rp. 10.483.545,86 (total 

pendapatan) = Rp. 2.762.755,96. Sesuai pendapat ILO yang menyatakan bahwa 

peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan sapi perah terlihat dari kontribusinya 

terhadap pendapatan rumah tangga. Kontribusi perempuan terhadap 

pendapatan keluarga menunjukan hasil yang sangat krusial (ILO, 1993) dalam 

(Mastuti dan NN Hidayat, 2013).  

Peran perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan 

perempuan juga berperan dalam sktor peternakan yang dapat menambah 

pendapatan dalam keluarga sesuai dalam penelitian (S.J.Patel,et all., 2016) 

Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengusaha di Peternakan sekitar 69% dari 

tenaga kerja yang terlibat dalam sektor peternakan. Perempuan biasanya 

bertanggung jawab untuk memerah betina, memproses dan menjual produk 

susu, menyediakan pakan / makanan ternak dan air, merawat domba / anak-

anak yang baru lahir dan hewan yang sakit. Gadis-gadis muda juga terlibat 

dalam penggembalaan kambing dan domba sedangkan wanita yang menikah 

dan remaja bertanggung jawab atas kegiatan rumah tangga (Lo, 2007). 

Sebagian besar pekerjaan dan pengambilan keputusan oleh perempuan terjadi 

di tingkat rumah tangga, di mana keputusan penting diambil bersama oleh laki-

laki dan perempuan yang memimpin rumah tangga. Keputusan ini termasuk 
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hewan mana yang dijual dan berapa harganya, diagnosis penyakit dan 

perawatan hewan yang sakit. Kesenjangan gender juga dapat memiliki 

konsekuensi negatif pada kemampuan perempuan untuk mendapatkan 

penghasilan yang stabil, dan memiliki dampak negatif pada pendapatan rumah 

tangga keseluruhan yang diperoleh di tingkat rumah tangga dari produksi ternak. 

Selain itu, sifat pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam 

sektor peternakan dapat mengekspos mereka ke berbagai masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan, seperti peningkatan paparan 

terhadap penyakit zoonotik.  

Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Urip Santoso dan Kususiyah 

(2015) yang menunjukkan bahwa jam kerja wanita pada usaha sapi potong untuk 

skala kecil adalah 1,177 jam per hari, sedangkan pada skala menengah adalah 

2,388 jam per hari. Sementara jam kerja pria untuk skala kecil adalah 2,355 jam 

sedangkan pada skala menengah adalah 2,655 jam. Walaupun kontribusi wanita 

cukup besar, namun statusnya dalam usaha sapi potong masih belum dianggap 

sebagai mitra kerja. Kegiatan koperasi dan penyuluhan dominasi pria juga masih 

sangat besar. Kegiatan rumah tangga masih didominasi oleh wanita. Jam kerja 

wanita pada rumah tanggal untuk skala kecil adalah 5,889 jam per hari 

sementara pria hanya 0,282 jam. Pada skala menengah, jam kerja wanita pada 

rumah tangga adalah 6,402 jam sedangkan pria hanya 0,087 jam. Yang menarik 

adalah walaupun jam kerja wanita pada usaha sapi potong skala menengah 

adalah relatif sama dengan pria, namun jam kerjanya dalam rumah tangga tidak 

berkurang. Pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga juga sangat 

didominasi oleh pria terutama pada hal-hal yang dianggap penting, sedangkan 

untuk kegiatan rutin rumah tangga keputusan diambil oleh wanita.  
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Pengukuran pemberdayaan perempuan diukur dengan menggunakan 

indikator penguatan organisasi kelompok perempuan, penguatan fungsi dan 

peran organisasi perempuan, keterlibatan organsisasi kelompok perempuan. 

Pemberdayaan perempuan mempunyai tujuan yang mulia untuk meningkatkan 

nilai tambah kepada semua anggota ataupun perorangan, namun kendala yang 

sering muncul adalah terbatasnya sumberdaya yaitu informasi yang update. 

Akan tetapi berbagai upaya telah dilakukan agar pemebrdayaan masyarakat 

khususnya diwilayah pesisir utara pulau jawa, akan tetapi langkah-langkah yang 

ditetapkan oleh pemerintah telah dilaksanakan, bahkan hasilnya dibeberbagai 

wilayah juga telah dapat dibuktikan. Peningkatan sumberdaya ekonomi 

merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai 

tujuan, hal ini seperti diterangkandiatas bahwa peningkatan sumberdaya 

ekonomi terjadi manakala seluruh lapisan masyarakat telah mempunyai motivasi 

untuk maju. Selain itu kemampuan masyarakat untuk menjadi lebih baik, masih 

berkutat pada literasi, pedoman-pedoman yang kesemuanya itu tidak mungkin 

mampu diserap oleh seluruh lapiran masyarkat khususnya di Indonesia (Amin 

Kuncoro dan Kadar, 2016).  

Keterlibatan wanita dalam praktik manajemen ternak bervariasi tergantung 

pada jenis praktik manajemen. Data menunjukkan bahwa sebagian besar 

kegiatan seperti pengumpulan makanan ternak (88%), pembersihan hewan dan 

gudang (67%), memberi makan hewan (79%), memerah (46%) dan perawatan 

kesehatan tradisional (67%) dilakukan oleh wanita. Pembuangan susu (85%), 

penjualan (96%) pembelian hewan (100%), vaksinasi (100%) dan pembiakan 

hewan terutama dilakukan oleh laki-laki. Untuk penyiraman, 62% pria terlibat. 

Karena kekeringan dan kelangkaan air bawah tanah di wilayah Bundelkhand, 
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perempuan harus mengambil air minum dari sumur yang terletak di daerah 

dataran rendah dari jarak jauh. Karena prevalensi merumput di daerah tersebut, 

kebanyakan hewan minum air dari pompa tangan masyarakat atau menyimpan 

air hujan di parit atau kolam. Laki-laki senior (62%) dari keluarga mengambil 

hewan untuk merumput di sebagian besar keluarga. Dalam penelitian ini 

hubungan antara faktor sosial ekonomi dan partisipasi dari 90 wanita dari total 

sampel 120 dievaluasi dalam kegiatan pertanian yang berbeda. Komposisi 

persen wanita petani dalam berbagai kategori usia, pendidikan dan kepemilikan 

tanah disajikan pada Tabel 3. Dari wanita yang disurvei, 23%, 58% dan 20% 

adalah <25 tahun, antara 25 - 50 tahun dan> 50 tahun, masing-masing. 

Mayoritas buta huruf (58%), 31% telah belajar hingga tingkat dasar dan 11% 

dididik hingga tingkat menengah. Atas dasar kepemilikan lahan, persentase 

wanita petani di peternak besar, petani kecil, petani marjinal dan tanpa lahan 

adalah 13%, 22%, 48% dan 17%, masing-masing (Mishra et all., 2008). 

Dalam penelitian Wike dkk., (2015) menyatakan bahwa Tenaga kerja wanita 

di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut the 

World Bank (2013), Lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia saat ini terdiri dari 

wanita dan beberapa diantaranya memegang peranan yang sangat penting di 

berbagai sektor. Sebagai contoh, sejumlah 18% posisi di parlemen nasional 

diduduki oleh wanita serta sedikitnya 20% posisi strategis di sektor pendidikan 

tinggi Indonesia dipegang oleh wanita (UN Women, 2012). Peningkatan yang 

signifikan dari partisipasi wanita di dalam tenaga kerja Indonesia merupakan 

salah satu konsekuensi dari perjuanagn kesetaraan gender bagi wanita 

Indonesia di bidang pendidikan (UN Women, 2012). Dengan pertumbuhan yang 

signifikan ini, jumlah keluarga dengan pendapatan ganda (suami istri bekerja)/ 
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dual income earning households pun menjadi bertambah secara pesat (Ridho & 

Al Rasyid, 2010). Hal ini selanjutnya menyebabkan keseimbangan antara 

pekerjaan dan keluarga menjadi isu/bahasan yang penting di kalangan 

masyarakat Indonesia.  Didukung dengan hasil penelitian Bonewati (2016) 

menunjukkan bahwa Peran perempuan dalam aspek akses terhadap informasi, 

aspek kontrol, dan aspek pengambilan keputusan cukup besar dalam usaha sapi 

potong yang terintegrasi dengan tanaman. Perempuan memperoleh manfaat dari 

usaha ternak sapi potong yang terintegrasi dengan tanaman dalam hal 

peningkatan pendapatan keluarga, pengetahuan usaha sapi potong dengan 

sistem integrasi bertambah, dan peningkatan kerjasama yang baik antar 

anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran perempuan dalam aspek 

akses terhadap informasi, aspek kontrol, dan aspek pengambilan keputusan 

cukup besar dalam usaha sapi potong yang terintegrasi dengan tanaman. 

Perempuan memperoleh manfaat dari usaha ternak sapi potong yang terintegrasi 

dengan tanaman dalam hal peningkatan pendapatan keluarga, pengetahuan 

usaha sapi potong dengan sistem integrasi bertambah, dan peningkatan 

kerjasama yang baik antar anggota kelompok wanita tani-ternak. 

Hasil penelitian mengenai peran wanita tani ternak pada usaha ternak sapi 

potong yang terintegrasi dengan tanaman, dapat disimpulkan bahwa :  

1) Peran perempuan dalam aspek akses terhadap informasi, aspek kontrol, dan 

aspek pengambilan keputusan cukup besar dalam usaha sapi potong yang 

terintegrasi dengan tanaman.  

2) Perempuan memperoleh manfaat dari usaha ternak sapi potong yang 

terintegrasi dengan tanaman dalam hal peningkatan pendapatan keluarga, 
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pengetahuan usaha sapi potong dengan sistem integrasi bertambah, dan 

peningkatan kerjasama yang baik antar anggota kelompok wanita tani-ternak.  

Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar 

adil, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara sosial 

dan menurut sejarah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan 

dan menikmati hasil dari peran yang telah dimainkannya. Keadilan gender akan 

menghantarkan kepada kesetaraan gender. Kesetaraan berarti perempuan dan 

laki-laki memiliki status yang sama untuk menggunakan hak nya dan 

kemampuannya secara penuh dalam memberikan sumbangannya kepada 

pembangunan politik, ekonomi, dan budaya. Penilaian yang sama diberikan oleh 

masyarakat kepada perempuan dan laki-laki atas kesamaan dan persamaan 

yang mereka miliki atas berbagai peran yang mereka lakukan (Sukesi dkk., 

2017).  

Dalam bidang pertanian, termasuk didalamnya perikanan, peranan 

perempuan banyak dipelajari dan diperhatikan baik oleh kalangan dalam negeri 

maupun luar negeri (organisasi internasional) misalnya FAO, Bank Dunia dan 

lain-lain. Hasilnya menunjukkan bahwa peranan perempuan cukup besar dalam 

pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi. Perkembangannya 

dilakukan dengan pembinaan-pembinaan yang intensif, terarah dan sistematis 

melaui repelita-repelita hingga sekarang dituangkan dalam program 

pembangunan nasional 2000-2004 yang dituangkan dalam UU no 25 tahun 2000 

dan Pengarusutamaan Gender (PUG) di segala program pembangunan  yang 

dituangkan dalam Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 (Riniwati, 2012). 

 

2.2 Teori Relevan 
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2.2.1 Perempuan dan Kerja 

Isu-isu mengenai kiprah perempuan di sektor publik tidak pernah hilang 

dari perbincangan. Perempuan dalam kehidupan masyarakat masih dianggap 

sebagai pelengkap. Sejak abad ke 21, ketidakseimbangan dalam menilai 

perempuan tersebut sudah mulai meluntur. Hal ini disebabkan semakin 

terampilnya perempuan dalam memasuki sektor publik dan luasnya 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal bagi perempuan (Aryunis, 

2003). Keikutsertaan perempuan dalam sektor publik juga tidak terlepas dari 

tuntutan ekonomi keluarga. Kondisi ini sudah menjadi realita umum dalam 

kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ketika situasi 

dan kondisi suatu keluarga berada dalam kondisi kekurangan, merupakan 

salah satu faktor pendorong bagi perempuan untuk tampil dan berperan 

sebagai agen perekonomian rumah tangga. Hal tersebut dilakukan dengan 

berbagai aktivitas yang produktif, baik di luar maupun di dalam rumah. Peran 

perempuan semakin muluas ketika mereka tidak lagi hanya berperan sebagai 

seorang Ibu dan istri di sektor domestik tetapi juga berperan sebagai 

penggerak perekonomian rumah tangga mereka (Abdullah, 2001). Cinamon  

(2002)   meneliti   tentang  peran pekerjaan  dan peran keluarga dalam 

pemahaman konflik pekerjaan terhadap keluarga. Hal ini   menguji     tentang     

persepsi     responden    mengenai    pentingnya pekerjaan, orang tua, dan 

peran pasangan, yang diukur melalui peran nilai dan komitmen. 

Tenaga kerja wanita di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang 

sangat pesat. Menurut the World Bank (2013) dalam (Wike dkk., 2015), Lebih 

dari 50% tenaga kerja di Indonesia saat ini terdiri dari wanita dan beberapa 

diantaranya memegang peranan yang sangat penting di berbagai sektor. 
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Sebagai contoh, sejumlah 18% posisi di parlemen nasional diduduki oleh 

wanita serta sedikitnya 20% posisi strategis di sektor pendidikan tinggi 

Indonesia dipegang oleh wanita (UN Women, 2012) dalam (Wike dkk., 2015). 

Di sampingpeningkatanketerlibatanwanitadalammenuntut 

penempatandankenaikansubstansialdaricita-citanyadi beberapatahun 

terakhirini(Gersteinetall,1988dalamCinamonetall,2002),cita-citadan 

tujuanbersifatjabatan,seringmelebihipara pria. Selamasosialisasidalam 

pekerjaan dan peran keluarga, pria  secara kebiasaan diangkat untuk 

mengejar"peranpenyedia"  dan wanita  lebih   mengarah  pada peran 

keluarga (Major, 1993 dalam Cinamon et  all.,2002). 

Kegiatanfisikdalam usaha tani-ternakyang merupakan tanggung jawab 

gender pria dan wanita menunjukkanperbedaantertentudalam jenis, 

sumbanganwaktu,tingkat imbalandaninsentif, umur 

partisipasi,dantanggungjawab.Secara umum, 

pemisahanberdasargenderterjadi hampirdi semua lapanganpekerjaandan 

jenis kegiatan. Pekerjaanatau kegiatanyangbersifat 

pelayananumumnyadikuasai kaumwanita.  Namun  pada  

umumnyagenderwanita diserahipekerjaanyangkurangberstatus. Di Asia, 

sekitar50%tenagakerjasektorpertanianadalah tenaga kerjawanita.Akantetapi 

tenagakerjawanita di sub- sektor peternakan umumnya merupakan tenaga 

kerja keluarga yangtidakdibayar Licuanan (1996) dalam (Suradisasira dan 

Lubis, 2000).Kemampuan pekerjaan suami tidak cukup untuk kebutuhan 

keluarga. Sebab itu para perempuan kepala keluarga bekerja untuk 

tambahan kebutuhan hidup mereka agar terpenuhi. Dan beban gender lebih 

sering dialamatkan kepada perempuan. Ia yang sudah beperan ganda dalam 
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keseharian, mengurusi anak sekaligus membantu mencari nafkah atau 

menjadi pencari nafkah tunggal di keluarganya. Ia sering dituntut berperan di 

ranah publik sekaligus di ranah domestik. Ia yang karena menjadi pejabat di 

sebuah kantor, misalnya. Dituntut untuk eksis dengan jabatannya, dan ia 

sebagai ibu rumah tangga, dituntut juga harus berhasil mendidik anak dan 

melayani suami. Peran ganda sekaligus beban ganda seperti itu yang banyak 

dialami perempuan (Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi 

Sosial). Kegiatanusahaproduktif sub-sektor peternakan senantiasa 

melibatkan gender wanita  dalam pelaksanaanusahatani, terutama usahatani 

keluarga. Upayamelibatkangenderwanitadalam kegiatan usahatani-ternak 

merupakan salah satu upaya peningkatankeamananekonomikeluargadan 

efisiensi pemanfaatansumberdaya lokal sertameningkatkan 

statusgenderwanitadalam kegiatansektoral. Keterlibatankaumwanitadalam 

kegiatanusahatani- ternakmerupakan upaya meningkatkan kekuatan nilai 

inputyangdisumbangkandalam prosesproduksi dan proses  pengambilan  

keputusan.  Keikutsertaangender wanitadalam kegiatanusahatani-

ternakmampu memberikansumbanganfinansialdalam bentuk 

peningkatanpendapatankeluarga.Sebagai anggota keluarga,gender wanita 

juga mampu mengontrol aset produksi. Keadaan seperti ini sangat berbeda 

dengan partisipasikaum wanitadalam kegiatanpertanian 

subsistendimanamerekaberperan semata-matasebagai 

tenagakerjapadalahanyangsepenuhnya dikuasai kepala keluargapria 

(Suradisastra dan Lubis, 2000).  

 

2.2.2 Pemberdayaan Perempuan 
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Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antaralaki-laki 

dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga,masyarakat, 

pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalamdua 

konteks.Pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengantitik 

tekan pada pentingnya peran perempuan. Kedua, pemberdayaan yang berkaitan 

dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaanperempuan dan akibatnya 

pada laki-laki di masyarakat yang beragam.Pemberdayaan perempuan adalah 

upaya peningkatan kemampuan wanita dalam  mengembangkan kapasitas dan 

keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: 

posisi pengambil keputusan, sumbersumber, dan struktur atau jalur yang 

menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melaluiproses penyadaran 

sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi 

masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan 

konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran 

gender (Zakiyah, 2010). 

Proses pemberdayaan perempuan dalam masyarakat patriarki seperti 

Indonesia, tidaklah mudah dilakukan. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dan 

teknik yang memadai. Banyak cara dan model pemberdayaan perempuan yang 

telah dirumuskan, yang kita kenal sebagai model analisis gender. Tidak hanya 

itu, kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk terwujudnya kondisi 

kesetaraan dan keadilan gender sangat menentukan. Untuk ini telah di 

canangkan perlunya program Pengarusutamaan Gender (PUG). 

Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi yang ditempuh untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan dalam 
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pembangunan. Proses penerapan strategi ini memerlukan sebuah alat (tools) 

yang menjadi dasar dari setiap proses PUG, baik dalam aspek kebijakan, 

program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan (UNFPA, Kantor Meneg 

PP.RI, BK KBN, 2001).  

   Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan usaha Peternakan 

merupakan upaya meningkatkan kekuatan nilai input yang disumbangkan dalam 

proses produksi dan proses pengambilan keputusan. Tambahan penghasilan 

dari perempuan dalam ekonomi rumah tangga sangat penting dalam menunjang 

ekonomi keluarga (Abdullah dan Amrawati, 2008). Salah satu kegiatan yang 

banyak melibatkan kontribusi dan peran perempuan tani-ternak yaitu usaha 

ternak sapi potong, dimana usaha tersebut dapat menghasilkan berbagai macam 

kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging, disamping hasil 

ikutan lainnya seperti pupuk kandang, kompos, biogas, kulit, tulang dan lain 

sebagainya (Siregar, 2009). Sapi potong termasuk dalam komponen usaha yang 

cukup berperan dalam agribibisnis pedesaan, utamanya dalam sistem integrasi 

dengan subsektor pertanian lainnya, sebagai rantai biologis dan ekonomis sistem 

usaha tani (Mariyono dkk, 2010). 

Tingkat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan tidak 

hanya bervariasi dari satu daerah ke daerah  (Tipilda dan Panhwar, 2008) dalam 

(Arshad, et all., 2010). Di beberapa daerah wanita sendiri atau bersama-sama 

dengan laki-laki, memainkan peran penting dalam sebagian besar pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan kegiatan produksi hewan (Timsina et all., 

1989) dalam (Arshad, et all., 2010). Namun, dalam beberapa bidang gender 

berlaku terhadap perempuan dan dominasi laki-laki dalam pengambilan 
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keputusan dalam rumah tangga terus bahkan di tempat-tempat dimana 

perempuan adalah penyedia utama tenaga kerja. 

Pengukuran pemberdayaan perempuan diukur dengan menggunakan 

indikator penguatan organisasi kelompok perempuan, penguatan fungsi dan 

peran organisasi perempuan, keterlibatan organsisasi kelompok perempuan. 

Pemberdayaan perempuan mempunyai tujuan yang mulia untuk meningkatkan 

nilai tambah kepada semua anggota ataupun perorangan, namun kendala yang 

sering muncul adalah terbatasnya sumberdaya yaitu informasi yang update. 

Akan tetapi berbagai upaya telah dilakukan agar pemberdayaan masyarakat 

khususnya diwilayah pesisir utara pulau jawa, akan tetapi langkah-langkah yang 

ditetapkan oleh pemerintah telah dilaksanakan, bahkan hasilnya diberbagai 

wilayah juga telah dapat dibuktikan. Peningkatan sumberdaya ekonomi 

merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai 

tujuan, hal ini seperti diterangkan diatas bahwa peningkatan sumberdaya 

ekonomi terjadi manakala seluruh lapisan masyarakat telah mempunyai motivasi 

untuk maju. Selain itu kemampuan masyarakat untuk menjadi lebih baik dari hari-

hari kemaren, masih berkutat pada literasi, pedoman-pedoman yang 

kesemuanya itu tidak mungkin mampu diserap oleh seluruh lapisan masyarkat 

khususnya di Indonesia (Amin dan Kadar, 2016).  

Beberapa permasalahan pemberdayaan masyarakat pedesaan dari aspek 

ekonomi diantaranya; kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi 

untuk memberikan kesempatan dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi 

kompetitif, kurangnya penciptaan akses masyarakat ke input sumber daya 

ekonomi berupa kapital, lokasi usaha, lahan usaha, informasi pasar, dan 

teknologi produksi, dan lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun 
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organisasi ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan potensi tawar dan 

daya saingnya sehingga mempunyai kemandirian ekonomi (Soemarno, 2012). 

Disisi lain dari aspek sosial permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat 

diantaranya; kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan 

sosial, budaya yang mendukung masyarakat kepada kondisi kemiskinan 

struktural, kurangnya akses masyarakat memperoleh peningkatan pengetahuan 

dan ketrampilan termasuk informasi, belum berkembangnya kelembagaan 

masyarakat dan organisasí sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial, 

serta belum berkembangnya kelembagaan yang mampu mempromosikan asas 

kemanusiaan, keadilan, persamaan hak dan perlindungan bagi masyarakat 

rentan (Soemarno, 2012). 

Penerapan konsep pemberdayaan ekonomi menurut Newstrom andDavis 

(1997), lebih difokuskan pada usaha-usaha pemberdayaan masyarakat dengan 

memberikan kewenangan yang lebih besar sebagai pelaku utama dalam setiap 

pengambilan keputusan, sehingga akan mendorong upaya, penguatan 

kemampuan masyarakat (empowerment) untuk memberdayakan dirinya sendiri 

(Mubyarto,1994). Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya lebih menempatkan 

masyarakat sebagai pelaku utama untuk lebih mempunyai daya menuju 

masyarakat sejahtera. Menurut Subejo dan Supriyanto (2004), Pemberdayaan 

adalah upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam 

merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki 

melalui kerja bersama dan jaringan, dengan tujuan utama lebih kepada 

memberikan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat 

secara ekonomi, ekologi dan sosial budaya. 
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Pemberdayaan disini bukan hanya meliputi penguatan individu dan 

masyarakat, tetapi juga penanaman, pembaharuan dan pengintegrasian sistem 

nilai seperti: kejujuran, kesungguhan, keikhlasan, kerja keras, hemat, 

keterbukaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas pembangunan 

yang menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan (Mardikanto dan 

Soebianto, 2012).  

 

2.2.3 Peran Sosial-Ekonomi Perempuan 

Pada masyarakat pedesaan  para perempuan sudahdituntut untukhidup  

mandiri dan bekerja karena 

tuntutanekonomi.Halinimendasariperanperempuandesatidakhanyabekerjasebagai

pembantulaki- laki khususnya dalam pertanian dan mengelola lahan pertanian 

dengan sendiri. Petani perempuan 

memberikankontribusiyangbesardalamkehidupansosialekonomikeluarga.Halterse

butterlihatdari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dari 

penghasilan bekerja sebagai petani dan keterlibatandalamkehidupan sosial. 

Pengakuan bahwaperempuan danlaki- laki  sama,  yaitu  sama-sama  manusia  

yang mempunyaipikiran,perasaan danpendapat memang dibutuhkan oleh 

perempuan, karena selama  berabad-abad  itu  masih  disangkal. 

Banyakkerugian-kerugian yang disebabkanyang tidak mengenalatau  mengakui 

perbedaan-perbedaan ini.Pengakuanakanperbedaanantara perempuan  dan  laki-

laki  dibutuhkan untuk meningkatkankualitaskehidupan perempuan. Peranan yang  

berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam   keluarga   dan   masyarakat 

merupakan  akibat  pembagian  kerja  secara seksual. Pembagian kerja secara 

seksual ini bertahan karenamendapatkekuatandarimasake masa  melalui   
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sosialisasi   dan   enkulturalisasi. Peran perempuan selalu dikaitkan dengan 

urusan domestikdan laki-lakidi ruangpublik. Laki-lakidianggapsebagaituan untuk 

pencari  nafkah  dalam  pemenuhan  kebutuhan 

keluarga.Haliniterjadikarenabudayapartiarki yangmasihberkembangdidalam 

kehidupan masyarakat khususnyamasyarakat desa, yang mungkinhal 

inimempengaruhi kontribusi perempuan dalamsosialekonomikeluarga (Berlianti, 

2015). 

Perempuan mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi 

pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin. Dalam rumah 

tangga miskin anggota rumah tangga perempuan terjun ke pasar kerja untuk  

menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan tidak cukup (Haryanto, 

2008). Perempuan perlu dilibatkan dalam membuat perencanaan, melaksanakan 

program kegiatan, dan melakukan evaluasi serta menganalisis dampak 

pembangunan. Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya 

membangkitkan masyarakat miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan 

mendampingi perempuan  melalui pendekatan humanistik, pendekatan ekonomi 

produktif dan penyadaran lingkungan hidup (Saptatiningsih, 2015). Peran krusial 

perempuan di bidang pertanian, peternakan dan kegiatan rumah tangga sangat 

diremehkan dan kurang dihargai. Perempuan memainkan peran penting dan 

penting dalam pembangunan peternakan dan bidang terkait seperti peternakan 

sapi perah, produksi jamur, pemeliharaan ayam, dll. Peternakan sapi adalah 

pekerjaan utama wanita pedesaan di Karnataka. Investigasi ini dirancang untuk 

mempelajari peran dan sejauh mana keterlibatan perempuan pedesaan (Rathod 

et all., 2011).  

Kontribusi perempuan untuk pembangunan nasional dalam konteks saat 
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ini dan potensinya adalah signifikansi yang lebih besar. Keterlibatan perempuan 

India dalam kemajuan nasional pada semua tingkat adalah kenyataan yang tak 

terbantahkan meskipun tingkat keterlibatan bervariasi dari waktu ke waktu dan 

dari wilayah ke wilayah. Kemakmuran dan pertumbuhan suatu bangsa tergantung 

pada status dan perkembangan wanitanya karena mereka bukan hanya 

mencakup hampir separuh penduduk, tetapi juga secara positif mempengaruhi 

pertumbuhan setengah populasi yang tersisa. Peran krusial perempuan di bidang 

pertanian, pekerjaan dan kegiatan rumah tangga sangat diremehkan dan kurang 

dihargai. Perempuan memainkan peran penting dan penting dalam 

pembangunan pertanian dan bidang terkait seperti peternakan, produksi jamur, 

pemeliharaan ayam, dll. Peternakan sapi adalah pekerjaan utama wanita 

pedesaan di Karnataka.  

 

Kebutaan gender adalah hasil sebagian dari bias paternalistik, dan 

sebagian karena sikap perempuan itu sendiri, yang mungkin dikondisikan oleh 

budaya dan masyarakat mereka untuk meremehkan nilai pekerjaan mereka. 

(Niamir,1994). Akses, kontrol, dan pengelolaan sumber daya seperti ruminansia 

kecil, area penggembalaan, dan sumber daya pakan memberdayakan 

perempuan dan mengarah pada dampak positif keseluruhan terhadap 

kesejahteraan rumah tangga. Perempuan menghadapi kendala yang lebih besar 

daripada laki-laki dalam mengakses sumber daya alam, layanan penyuluhan, 

peluang pemasaran dan layanan keuangan serta dalam menggunakan kekuatan 

pengambilan keputusan mereka. Kendala-kendala ini sering menghalangi 

perempuan mencapai potensi penuh mereka dalam sektor pertanian, termasuk 

ternak, dan oleh karenanya membahayakan pencapaian keamanan dan gizi 
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pangan rumah tangga secara keseluruhan. Karena perempuan biasanya 

mengelola makanan rumah tangga, mereka memiliki peran utama berkaitan 

dengan status gizi rumah tangga, terutama anak-anak. Karena peran tradisional 

ini, perempuan memiliki potensi untuk mempengaruhi dan mempromosikan diet 

seimbang. Jadi, ketika perempuan pedesaan mengakses dan mengendalikan 

ternak atau produk ternak yang mereka miliki atau kelola, strategi penanganan 

rumah tangga dapat terpengaruh, sehingga berdampak positif terhadap 

kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan dan, khususnya, gizi (IFAD, 

1999; FAO, 2012 ). 

Menurut pendapat  S.J.Patel,et all(2016)Peternakan melebarkan dan 

menopang tiga jalur utama keluar dari kemiskinan: (1) Mengamankan aset orang 

miskin, (2) Meningkatkan produktivitas petani kecil dan pastoral dan (3) 

Meningkatkan partisipasi pasar (ILRI, 2007). Khususnya di daerah pedesaan, 

pengembangan usaha ternak skala kecil harus dilihat sebagai elemen kunci dari 

setiap upaya untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim (FAO, 

2010). Perempuan pedesaan memainkan peran reproduktif, meliputi peran anak, 

pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Pada saat yang sama, mereka 

juga memenuhi peran produktif, terlibat dalam kegiatan buruh yang dibayar di 

luar rumah dan / atau bertanggung jawab atas sejumlah tugas yang terkait 

dengan kegiatan pertanian rumah tangga, termasuk pengelolaan ternak. Di 

beberapa negara berkembang, mereka menghasilkan rata-rata hingga 43 persen 

tenaga kerja pertanian dan berkontribusi besar pada pengelolaan ternak (FAO, 

2011).  

Pengarusutamaan gender dapat menguntungkan baik penerima manfaat 

maupun pelaksana proyek dan pemangku kepentingan lainnya.Beberapa 
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manfaat utama yang dapat diperoleh dari pengarusutamaan gender dalam 

inisiatif peternakan adalah sebagai berikut:Perempuan memainkan peran penting 

dalam manajemen, pengolahan dan pemasaran ternak, bertindak sebagai 

kepedulianpenyedia, pengumpul pakan, dan pembantu kelahiran. Mereka juga 

terlibat dalam produksi susu, meskipun tidak semua wanita mengontrol penjualan 

susu dan produknya. Mengidentifikasi dan mendukung peran perempuan 

sebagai pemilik ternak, pengolah dan pengguna produk ternak sekaligus 

memperkuat kekuatan dan kemampuan pengambilan keputusan mereka, 

merupakan aspek kunci dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi dan 

sosial perempuan dan sebagai konsekwensinya menyediakan cara untuk 

memungkinkan perempuan pedesaan untuk memutus siklus kemiskinan.  

Manfaat lain untuk wanita: Pengambilan keputusan dan pemberdayaan. 

Kepemilikan ternak meningkatkan pengambilan keputusan dan ekonomi 

perempuankekuatan dalam rumah tangga dan masyarakat. Ini juga merupakan 

sumber uang tunai dan / atau dapat membuka akses ke kredit (penjualan 

ruminansia kecil dapat menyediakan sumber darurat uang tunai untuk perawatan 

medis atau biaya sekolah, sementara susu setiap hari menyediakan aliran 

pendapatan tunai reguler yang sering digunakan untuk membeli makanan dan 

barang-barang rumah tangga) dan kesejahteraan rumah tangga, dimana 

manajemen, pengolahan dan pemasaran produk-produk ternak menghasilkan 

lebih banyak pendapatan daripada sebagian besar kegiatan yang cenderung 

dilibatkan perempuan, dan membawa manfaat bagi seluruh keluarga (misalnya 

dengan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga: ruminansia 

kecil menyediakan produk makanan seperti susu, mentega, keju dan daging, 

semuanya merupakan sumber protein, mineral dan vitamin)Hewan dapat 
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menghasilkan  bahan mentah seperti wol, kulit, dan tulang yang digunakan oleh 

wanita untuk membuat pakaian, atau sebagai bahan bakar untuk konsumsi 

rumah dan untuk dijual. Pengolahan bahan-bahan ini dapat menjadi sumber 

tambahan yang pentingpekerjaan dan pendapatan bagi perempuan pedesaan 

yang miskin. Permasalahan yang terjadi akibat pengarusutamaan gender dalam 

melakukan suatu kegiatan: 

a) Harga diri. Memiliki, mengendalikan, dan mengambil manfaat dari produksi 

ternak meningkatkan harga diri perempuan dan memperkuat peran mereka 

sebagai produsen dan penghasil pendapatan dalam rumah tangga dan di 

masyarakat. 

b) Akses ke kredit. Kepemilikan ternak meningkatkan kemungkinan 

mendapatkan akses ke kredit. Isu-isu perempuan jenis kelamin agar 

intervensi ternak berhasil, masalah berikut harus dipertimbangkan: 

c) Kepemilikan tanah. Keamanan kepemilikan adalah prasyarat penting bagi 

pemberdayaan perempuan. Mengingat kompleksitas sistem kepemilikan 

yang berbeda, strategi proyek harus disesuaikan dengan konteks kawasan 

dan masyarakat, dengan tujuan menjamin dan memperluas akses, dan 

kendali atas perempuan, lahan. 

d) Akses ke modal dan pengetahuan. Perempuan umumnya tidak memiliki 

agunan, kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan kontrol 

atas pinjaman. Memastikan akses wanita ke layanan, pengetahuan, kredit, 

dan teknologi tambahan sangat penting. Pengalaman proyek menunjukkan 

bahwa jalur kredit khusus untuk perempuan berhasil jika dibuat transparan 

dan disesuaikan dengan realitas budaya dan sosial keluarga yang 

bersangkutan. 
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e) Kepemilikan ternak. Bagi perempuan, pembelian atau penerimaan sapi tidak 

harus berarti kepemilikan. Analisis kondisi spesifik dari wilayah proyek dan 

rumah tangga sasaran serta pemantauan perubahan penting untuk 

merumuskan dan mencapai sasaran proyek yang realistis.Tanggung jawab 

dan pembagian kerja. Memasukkan perempuan dalam kegiatan proyek tidak 

secara otomatis menguntungkan mereka. 

f) Peran ternak dalam nutrisi rumah tangga. Karena perbedaan cara laki-laki 

dan perempuan menggunakan pendapatan, peningkatan pendapatan laki-laki 

dari kegiatan yang berhubungan dengan ternak mungkin tidak perlu 

diterjemahkan ke dalam peningkatan gizi rumah tangga, sedangkan 

perempuan cenderung memprioritaskan kesejahteraan rumah tangga. Selain 

itu, perancang proyek harus menyadari bahwa jika tujuan proyek adalah 

untuk meningkatkan pendapatan petani kecil, kebutuhan gizi dan sosial 

kelompok rentan harus dipenuhi melalui program khusus. 

Fungsi ternak untuk berbagai anggota rumah tangga perlu dipahami dan 

diperhitungkan sepenuhnya. Cara untuk meningkatkan produktivitas dan 

produksi hanya akan berhasil jika pendapatan tambahan dapat dihasilkan 

dengan menjual produk di luar rumah. Akses wanita ke pasar, mobilitas, dan 

kontrol atas hasil penjualan merupakan pertimbangan penting dalam hal 

ini.Untuk meningkatkan produksi ternak, perempuan harus menerima pelatihan 

khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka dankendala (yaitu 

isi pelatihan, waktu dan pembatasan sosial) sedangkan upaya untuk 

memperkenalkan teknologi baru yang tidak memperhitungkan praktik tradisional 

oleh pria dan wanita tidak berhasil. Pola dalam kegiatan ternak (seperti memberi 

makan, menyiram dan memerah susu) bergeser sebagai respons terhadap 
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perubahan musiman, dan mempengaruhi input tenaga kerja wanita dan 

pria.Karena peluang penghasilan pendapatan di bidang produksi ternak yang 

secara tradisional ditangani oleh perempuan meningkat, kendali atas wilayah-

wilayah ini dapat diambil alih oleh laki-laki. Kesepakatan di antara laki-laki dan 

perempuan penerima manfaat yang melindungi posisi perempuan harus 

ditemukan.Peran perempuan dan pemberdayaannya dalam sistem produksi 

ternak lokal dan regional harus diterimaperhatian khusus. Praktek-praktek lokal 

berdasarkan produksi ternak harus menginformasikan semua inisiatif 

pembangunan, dan teknologi yang diusulkan harus layak secara ekonomi, 

diterima secara sosial dan berisiko rendah.Meskipun pendapatan bukan satu-

satunya faktor yang menentukan posisi sosio-ekonomi perempuan, itu sangat 

mempengaruhi status dan kondisi hidup mereka. Meningkatkan pendapatan 

perempuan dengan meningkatkan produksi ternak memperkuat posisi mereka. 

Karena pria merasa terekspos oleh proses ini, proyek harus melibatkan pria dan 

wanita dalam semua negosiasi untuk menghasilkan perubahan yang adil dan 

berkelanjutan.Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk 

bernegosiasi dengan percaya diri dan memenuhi kebutuhan strategis mereka. 

 

2.2.4 Usaha Sapi Potong 

Usaha peternakan merupakan suatu keterpaduan antara manajemen 

produksi dengan manajemen keuangan, dimana manajemen produksi melihat 

tentang pemakaian input dan output. Bila semakin efektif dan efesien peternak 

dalam menjalankan hal tersebut maka semakin besar keuntungan yang diperoleh 

dan semakin kuat posisinya untuk berkompetisi di pasar serta tercapainya tujuan 

usaha. Didalam mengelola usaha efesiensi sangat dibutuhkan untuk mencapai 
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tujuan namun hal ini mungkin saja bisa gagal karena strategi utamanya tidak 

tepat. Perumusan strategi yang tepat bagi suatu usaha dapat dilakukan dengan 

memantau lingkungan melalui teknik-teknik analisa lingkungan yang dapat 

menentukan dimana posisi usaha berada, dan apa saja yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi peternakan sapi potong 

(Suresti dan Wati, 2011).  

Pembangunan peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari 

lingkungan dalam negeri maupun dari lingkungan global. Dinamika lingkungan 

dalam negeri berkaitan dengan dinamika permintaan produk peternakan, 

penyediaan bibit ternak, kualitas bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak 

yang sangat merugikan, serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan 

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat. 

Sedangkan isu global yang sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, krisis 

pangan dan energi, harga pangan serta energi meningkat. Dari sisi 

pembangunan ekonomi, bukti empiris menunjukan bahwa sub sektor peternakan 

memiliki peran cukup strategis utamanya dari kontribusi terhadap produk 

domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan pangan, bahan 

energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan dipedesaan. 

Namun besarnya peran tersebut, ternyata belum dinikmati oleh para pelaku 

usaha peternakan utamanya masyarakat peternak sendiri. 

Sapi potong merupakan salah satu ternak ruminansia yang mempunyai 

kontribusi terbesar sebagai penghasil daging. Selama ini produksi daging sapi di 

Indonesia belum mampu memenuhi permintaan dalam negeri yang cenderung 

meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor daging 
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sapi dan bakalan antara lain dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat 

(Suryana, 2009). 

Usaha ternak seperti sapi potong telah banyak berkembang di Indonesia. 

Namun masih bersifat peternakan rakyat, dengan skala usaha yang sangat kecil 

yaitu berkisar 1 - 3 ekor. Rendahnya skala usaha ini karena para Petani Petenak 

umumnya masih memelihara sebagai usaha sambilan, dimana tujuan utamanya 

adalah tabungan, sehingga manejemen pemeliharaannya masih dilakukan 

secara konvensional (Rianto dan Purbowati, 2009). Semakin banyak ternak yang 

dipelihara, sakan semakin banyak pula keuntungan yang akan diterima oleh 

peternak (Riszqina, dkk., 2011). Menurut Ahmad (2004), bahwa usaha ternak 

sapi potong banyak diminati oleh peternak kecil di setiap wilayah pedesaan, 

dengan teknologi yang sederhana dan hasilnya dapat menyumbangkan 

pendapatan peternak. Peluang pasar ternak sapi potong cukup baik, dan nilai 

harga jual sapi potong setiap tahunnya selalu meningkat. Tujuan tulisan ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar keuntungan peternak sapi potong. 

Peningkatan jumlah ternak yang dipelihara harus diikuti dengan upaya 

memenuhi kebutuhan pakan sepanjang tahun, terutama tanaman pakan yang 

potensial dengan nilai nutrisi yang cukup tinggi dan beradaptasi baik pada 

berbagai lingkungan (Rasali dan Rusdiana, 2013).  

Hijauan pakan ternak biasanya banyak tumbuh di lahan perkebunan, kelapa 

sawit, kelapa, karet dan lahan kosong dapat dimanfaatkan sebagai lahan 

penggembalaan dan merupakan pakan tersedia, cukup potensial sebagai pakan 

ternak dan relatif tersedia sepanjang waktu (Dwiyanto, dkk., 2010).Ketersediaan 

hjauan pakan ternak, menjadi modal untuk usaha baik dengan cara usaha 

penggemukan maupun pembibitan. Menurut Bamualim dan Widaryati (2003), 
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bahwa hijauan pakan yang akan ditanam tentunya harus mempunyai nilai gizi 

tinggi dan hasil berproduksi yang tinggi selama musim kemarau, hujan dan 

sebagai salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan pakan ternak mutlak 

dapat diperhitungkan dalam setiap usaha pengembangan ternak sapi potong di 

daerah semi arid. Faktor yang sanget penting dan perlu diperhatiakn dalam 

usaha ternak sapi potong selain pakan adalah tersedianya pasar ternak 

(Rachmadi, dkk., 2005). Pengembangan usaha ternak ditujukan untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat melalui 

perbaikan pendapatan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut strategi yang 

dipakai adalah meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif, mendorong 

investasi usaha ternak di pedesaan serta pemberdayaan masyarakat petani-

ternak (Sudaryanto dan Jamal, 2000). Untuk mengatasi masalah permodalan 

bagi masyarakat petani, pemerintah telah mengimplementasikan model 

pemberdayaan masyarakat petani – ternak melalui program Bantuan Pinjaman 

Langsung Masyarakat (BPLM) (Yuwono, 2006). 

 

2.2.5 Pemanfaatan Limbah 

 Limbah merupakan bahan organik atau anorganik yang tidak 

termanfaatkan lagi, sehingga dapat menimbulkan masalah serius bagi 

lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Limbah dapat berasal dari berbagai 

sumber hasil buangan dari  suatu  proses  produksi  salah  satunya  limbah 

peternakan.  Limbah  tersebut dapat berasal dari rumah potong hewan, 

pengolahan produksi ternak, dan hasil dari kegiatan usaha ternak. Limbah ini 

dapat berupa limbah padat, cair, dan gas yang apabila tidak ditangani dengan 

baik akan berdampak buruk pada lingkungan. Limbah yang berasal dari 
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peternakan tersebut akan bernilai ekonomi tinggi apabila  diolah dengan 

perlakuan yang tepat. Ada banyak  cara yang dapat dilakukan untuk mengolah 

limbah peternakan tersebut. Salah satunya pengolahan kotoran menjadi pupuk 

kandang, cara ini merupakan cara yang paling sederhana yang sering kita jumpai 

yaitu kotoran ternak dibiarkan hingga kering. Namun dengan cara pengolahan 

kotoran tersebut belum bisa dikatakan ramah lingkungan, karena kotoran ternak 

yang diolah dengan cara dikeringkan akan menimbulkan pencemaran dalam 

bentuk gas atau bau. Bau yang menyengat yang ditimbulkan dari kotoran ternak 

akan mengganggu pernafasan yang menyebabkan gangguan kesehatan 

(Adityawarman dkk., 2015). 

Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatau kegiatan usaha 

peternaka seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan 

produk ternak, dll. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair. Total 

limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari species ternak, besar usaha 

ternak, tipe usaha dan tipe lantai kandang. Umumnya setiap kilogram susu yang 

dihasilkan ternak perah menghasilkan 2 kg limbah padat (feses), dan setiap 

kilogram daging sapi menghasilkan 25 kg feses (Dewi, 2015). Manure yang 

terdiri dari feces dan urine merupakan limbah ternak yang terbanyak dihasilkan 

dan sebagian besar manure dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti sapi, 

kerbau kambing, dan domba.Jumlah cairan manure ternak yang secara 

berlebihan diaplikasikan ke dalam tanahselama ber-tahun tahun membuat 

“overload”kapasitas tanah untuk menyaring dan menahannutrisi dari manure 

ternak tersebut. Dengandemikian, sejumlah nutrisi merembes kepermukaan 

tanah atau ke air permukaan, yangtentu saja dapat menimbulkan masalah polusi. 
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Beberapa bahan organik yang berpengaruh terhadap timbulnya kontaminasi 

tanah tersebut adalah asam phosphor, fosfat, dan nitrat (Saputro dkk., 2014). 

Beberapa peternak telah mengaplikasikan teknologipengolahan kotoran 

ternak tersebut, namun perkembangan teknologi tersebut dikatakan belum 

merata karena beberapa peternak belum paham mengenai teknologi pengolahan 

limbah ternak tersebut. Perlu adanya peran dari berbagai pihak agar penerapan 

teknologi baru dapat diaplikasi secara merata. Pemanfaatan biogas sebagai 

sumber energi pengganti dalam kebutuhan rumah tangga sedikit demi sedikit 

akan mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar energi yang tidak 

terbarui. Sisa kotoran hasil pembuatan biogas akan menghasilkan sludge yang 

nantinya akan diolah menjadi pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat sebagai 

pupuk organik bisa menggantikan peran dari pupuk anorganik untuk 

menghasilkan sayuran organik atau bahan pangan lain yang aman dikonsumsi, 

sedangkan pupuk cair memiliki kemampuan yang tidak jauh beda dengan pupuk 

anorganik dalam menyuburkan tanaman(Adityawarman dkk., 2015).  

 

 

 

2.3 Teknik Analisis Gender 

Analisis gender adalah suatu analisis data dan informasi tentang laki-laki dan 

perempuan untuk mengidentifikasikan dan mengungkapkan 4 hal dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat yang mencakup hal berikut: (1) Kedudukan 

dan peranan laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat; 2) Tingkat 

akses dan kontrol laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya; (3) Faktor-

faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol, dan (4) Dampak pembangunan 
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terhadap laki-laki dan perempuan terhadap manfaat pembangunan. Sedangkan 

teknik analisis gender adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui  profil 

kedudukan dan peranan laki-laki dan perempuan  dalam pembangunan di segala 

bidang dan tingkatan. 

Dengan demikian analisis gender dipergunakan untuk menyelaraskan  

hubungan antara laki-laki dan perempuan, posisi dan kedudukan masing-masing, 

kebutuhan masing-masing sumberdaya. Analisis gender diperuntukkan dalam 

membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan yang lebih setara dan 

lebih adil. Oleh karena itu, dalam penelitian berperspektif gender selalu diikuti 

dengan tindakan implementasi yang dapat dipergunakan untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender (Astuti, 2002) dalam (Riniwati, 2012). 

 

2.3.1Analisis Metode Longwe 

Metode Longwe digunakan sebagai alat analisis, yaitu menganalisis proses 

pemampuan perempuan, bukan dalam arti kesejahteraan material. Tujuannya 

adalah untuk memahami lima butir kriteria analisis (kesejahteraan, akses, 

penyadaran partisipasi aktif dan kontrol), sehingga dapat menginterpretasikan 

pembangunan perempuan sebagai suatu proses yang pentingdan bagian integral 

dari proses pembangunan serta untuk mencapai KKG dalam lima butir tersebut. 

Komponen dalam masing-masing  variabel dapat dilihat pada berikut ( tabel 2.1): 

 

Tabel 2.1 Komponen Variabel Analisis Metode Longwe 

Variabel Komponen Keterangan 
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Sumber : Riniwati, 2012 

Secara aplikasi, sama dengan menganalisis metode Harvard hanya saja 

pada metode Longwe lima level pemerataan digambarkan keberhasilan 

pemerataan dan pemampuannya  dengan piramida. Lima level pemerataan 

merupakan hubungan hirarki. Oleh karena itu pemerataan / persamaan kontrol 

lebih penting untuk pembangunan perempuan daripada pemerataan sejahteraan. 

Level pemerataan yang lebih tinggi secara otomatis adalah level pembangunan 

yang lebih tinggi. Hirarki pemampuan / pemberdayaan dapat disusun dalam 

bentuk piramida sebagai berikut (Riniwati, 2012): 

1. Kesejahteraan Pangan, papan, sandang, 

pendapatan, layanan kesehatan, 

angka kematian, buta huruf, status 

gizi, kemampuan membaca, 

menulis, kemampuan berbahasa 

Indonesia dan lain-lain. 

 Diperlukan data 

pembuka wawasan 

yang terpilah gender 

 Profil aktivitas 

masyarakat 

 Indikator Monev 

 

 Melek huruf perempuan 

90-95 % 

 Usia harapan hidup > 

70 tahun 

 AKI 300-325 per 

100.000 

 Sumbangan 

pendapatan 

perempuan 35-50 % 

 Partisipasi perempuan 

45-55 % 

 Peningkatan 

penghasilan-

perempuan 50-70 % 

 Peningkatan usaha 

ekonomi produktif 

dengan modal di atas 

5 juta (25 %) 

2. Akses Tanah, lapangan, kredit, pelatihan, 

fasilitas pemasaran, teknologi dan 

lain-lain. 

3.  Penyadaran Isu dan kebutuhan perempuan, 

diskriminasi perempuan, 

kemampuan menganalisis isu 

sejalan dengan hak dan 

kepentingan, dan lain-lain. 

4. Partisipasi 

a. Pemerataan 

b. Keterlibatan 

Proses perencanaan, penentu 

kebijakan, dan administrasi. 

Penetapan kebutuhan, formulasi 

proyek, implementasi dan 

monitoring serta evaluasi, dan lain-

lain. 

5.  Kontrol Keseimbangan penguasaan 

terhadap faktor produksi dan 

distribusi manfaat tidak ada pihak 

pada posisi dominan atau sub 

ordinat, misalnya : L dan P 

mempunyai kontrol yang sama 

terhadap pendapatan. 
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2.3.2 Analisis Metode Miles, Huberman, and Zaldana 

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh 

kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis 

data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan 

masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah 

untuk dipahami. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti 

menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, and Zaldana untuk 

menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2017).  

1. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Peningkatan : 

 Pemerataan 

 Pemampuan 

Gambar Lima Level Pemerataan 

Keterangan peringkat 1 sampai 5 pada gambar di atas : 

1. Kontrol 

2. Penyadaran (Conscientisation) 

3. Partisipasi 

4. Akses 

5. Kesejahteraan 

Gambar 2.1 Piramid Analisis Longwe (Riniwati, 2012) 



 

37 
 

 
 

muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 

secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Tentu saja 

proses reduksi data ini tidak harus menunggu hingga data terkumpul banyak- 

konsep ini berbeda dengan model kuantitatif yang mengharuskan peneliti 

menunggu data terkumpul semuanya dahulu baru melaksanakan analisis-

namun dapat dilakukan sejak data masih sedikit sehingga selain meringankan 

kerja peneliti, juga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kategorisasi 

data yang telah ada. 

2. Display Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut. 

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan  

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, and 

Zaldanaadalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

masih dikemukakanmasih bersifat sementara, dan akan berubah jika 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yangmendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. 

Metodeanalisis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis data 

versi Miles, Huberman and Zaldana sedangkan analisa pemberdayaan 

perempuan menggunakan metode Longwe. Kerangka Longwe berfokus 
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langsung pada penciptaan situasi/pengkondisian di mana masalah kesenjangan, 

diskriminasi dan subordinasi diselesaikan. Longwe menciptakan jalan untuk 

mencapai tingkat pemberdayaan dan kesederajatan (equality) di mana 

ditunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar-praktis perempuan tidak pernah 

sama dengan, pemberdayaan maupun sederajat (equal). Pengambilan 

keputusan (kontrol) merupakan puncak dari pemberdayaan dan kesederajatan 

(equality) (Lassa, 2007). 

2.3.3 Klasifikasi Pemberdayaan 

Perbedaan gender terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, 

yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan 

aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. 

Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah 

berkaitan dengan kerumahtanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat 

penghasilanIndeks pemberdayaan dikembangkan untuk memperkuat upaya 

pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Indeks 

pemberdayaan tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan 

setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan 

sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pembangunan desa. 

Klasifikasi indeks pemberdayaan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 2.2 Klasifikasi Indeks Pemberdayaan (kesejahteraan, akses,    
                partisipasi, kesadaran kritis dan pengambilan resiko) 
 

No. Variabel 
Pemberdayaan 

Klasifikasi  

Sangat 
Tertinggal 

Tertinggal  Berkembang  Maju  Mandiri  

1 Kesejahteraan   
 
≤ 0.491 

 
 
> 0.491 
and ≤ 

 
 
> 0.599 and 
≤ 0.707 

 
 
> 0.707 
and ≤ 

 
 
> 0.815 

2 Akses  

3 Partisipasi  

4 Kesadaran 
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kritis   0.599 0.815 

5 Pengambilan 
resiko  

Sumber: Kementerian Desa, Pembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
(2015), dimodifikasi 
 
 
a. Mandiri adalah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa 

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan 

ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.  

b. Maju adalah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, 

serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.  

c. Berkembang adalah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan 

menanggulangi kemiskinan.  

d. Tertinggal adalah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami 

kemiskinan dalam berbagai bentuknya.  

e. Sangat Tertinggal adalah mengalami kerentanan karena masalah bencana 

alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan 

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta 

mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Kementrian desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015) dimodifikasi. 

 

2.4 Kerangka Pikir 
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Partisipasi perempuan peternak bukan sekedar menuntut persamaan hak, 

tetapi juga menyatakan fungsi yang mempunyai arti dan peran dalam 

pembangunan ekonomi pertanian/peternakan. Untuk mengetahui sejauh mana 

peran perempuan peternak adalah dengan menggunakan kuantitatif deskriptif 

yaitu menggambarkan variabel demi variabel, satu demi satu data yang pada 

umumnya berbentuk uraian atau kalimat yang merupakan informasi mengenai 

keadaan sebagaimana adanya sumber data, dalam hubungannnya dengan 

masalah yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan metode Longwe yang 

memperkenalkan konsep isu-isu perempuan. Menurut definisinya, isu-isu 

perempuan adalah mengenai persamaan dengan laki-laki dalam setiap peran 

sosial dan ekonomi, dan mencakup setiap tingkat persamaan (kesejahteraan, 

akses, penyadaran, partisipasi, kontrol). Misalnya suatu isu menjadi isu 

perempuan ketika isu itu dilihat pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, 

selain itu tingkat pemberdayaan perempuan menurut kerangka ini dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi tingkat di mana sasaran proyek benar-benar 

mempedulikan pembangunan perempuan berkenaan dengan apakah isu 

perempuan (sebagaimana didefinisikan di atas berkenaan dengan persamaan 

perempuan dengan laki-laki) diabaikan atau diakui. Metode ini untuk mengubah 

sikap, menjelaskan peran pemberdayaan pada proses pembangunan. 

Memikirkan bagaimana pemberdayaan perempuan dan makna persamaan 

dalam praktek serta seberapa jauh suatu intervensi akan mendukung 

pemberdayaan. Pemberdayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang 

memungkinkan perempuan mengambil tempat yang sama dengan laki-laki, dan 

terlibat secara sama dalam proses pembangunan untuk mencapai kontrol atas 

faktor-faktor produksi di atas landasan yang sama dengan laki-laki (Marzuki dan 
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Fadlurrohman, 2013). Ada lima tingkat persamaan yang berbeda sebagai 

landasan kriteria untuk menilai peran perempuan terhadap usaha ternak sapi 

potong di kampung ternak Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo Kabupaten 

Tuban yaitu kontrol, penyadaran, partisipasi, akses dan kesejahteraan.  

Pengembangan usaha ternak sapi potong dengan peranan perempuan 

peternak yang cukup besar. Beberapa aspek yang terkait dengan peran 

perempuan yaitu kontrol, penyadaran, partisipasi, akses dan kesejahteraan. 

Secara ringkas kerangka pikir ini dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEREMPUAN PETERNAK 

 SAPI POTONG 

MANUSIA LINGKUNGAN/ 

SOSIAL 

MASYARAKAT 
PERMASALAHAN 

 Sejauh mana tingkat pemberdayaan perempuan dalam usaha 

peternakan sapi potong di Kampung Ternak desa  Dasin 

kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban 

 Pola pemberdayaan perempuan peternak sapi potong dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga, meliputi peran perempuan 

dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (ekologi) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian studi wanita,yaitupenelitianyang 

mengkaji pengalaman, kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi padaperempuan. 

Adapun masalah dansejumlah variabel yang diteliti ini berkaitan dengan tenaga 

kerja perempuandalam rumah tangga. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis 

penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan menurut Johnson dan 

Cristensen (2007) dalam Fitriani (2015) Mix-Methods atau metode penelitian 

kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan 

atau menghubungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, 

penggunaan pendekatan dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam 

penelitian. jenis penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme atau enterpretif, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi ( gabungan observasi, 

wawancara, dokumentasi), data yang di peroleh cenderung data kualitatif, 

analisis data bersifat  induktif – kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat 

untuk memahami makna, memahami ke unikan, mengkontruksi fenomena, dan 

menemukan hipotesis. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif kuantitatif adalah karena dalam 

pengolahan data yang di peroleh dari hasil penelitian dengan kata – kata tertulis 

atau lisan secara langsung dapat menyajikan hubungan antara peneliti dengan 
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Informan secara lebih mendalam. Peneliti mencoba memahami, menjelaskan 

dan mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai peran perempuan dalam 

peternakan sapi potong di Kampung Ternak desa Dasin Kecamatan 

Tambakboyo Kabupaten Tuban, maka akan digunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

 

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena 

harus ditemukan karakteristiknya dan kekhasannya yang nantinya akan dijadikan 

permasalahan dalam penelitian. Lokasi penelitian yang di pilihpenulis yaitu 

kampung ternak desa Dasin kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. 

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan alasan karena lokasi 

daerah itu merupakan kampung ternak yang mengelompok dimana antusiasnya 

ibu – ibu dalam berperan aktif dalam usaha peternakan sapi potong sangat 

besar. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari- Februari 2019. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Sejauh mana tingkat pemberdayaan perempuan dalam usaha peternakan 

sapi potongdi Kampung Ternakdesa Dasin kecamatan Tambakboyo 

Kabupaten Tuban 
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Tabel 3.1 Indikator Analisis Pemberdayaan Perempuan 

Indikator Sub Indikator Indikator Pengukuran 

Peran Perempuan Kesejahteraan 

 

Akses 

 

 

 

 

 

Partisipasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberanian mengambil 

resiko 

 

 

 

 

 

Penyadaran/kesadaran 

kritis 

- Pangan, papan, 

sandang, pendapatan 

- Informasi (penyuluhan, 

surat kabar), Tanah, 

lapangan, kredit, 

pelatihan, fasilitas 

pemasaran, teknologi 

 

- Memandikan Ternak, 

Memberi Pakan dan 

Minum pada Ternak Sapi 

Potong. Pengolahan 

Feses Menjadi Kompos, 

Membersihkan Kandang, 

Memanen rumput untuk 

ternak sapi potong 

 

- jualan Ternak 

- Pemanfaatan uang hasil 

penjualan 

- Mengambil keputusan 

terkait semua tahapan 

pada usaha peternakan 

 

- Isu dan kebutuhan 

perempuan, diskriminsi 

perempuan, kemampuan 

menganalisis isu sejalan 

dengan hak dan 

kepentingan 

 

2. Pola pemberdayaan perempuan peternak sapi potong di Kampung 

Ternak desa Dasin kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban dalam 
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memenuhi kebutuhan rumah tangga, meliputi peran perempuan dalam 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (ekologi). 

 

3.4 Informan atau Partisipan 

    Informan  dalam penelitian ini adalah keseluruhan perempuanyang terlibat 

aktif pada usaha peternakan sapi potong yang ada di kampung ternak desa 

Dasin  Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban.Pemilihan informan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling . menurut Sugiyono 

(2017) purposive sampling  adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber sehingga data yang 

diperolah dapat diakui kebenaranya. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 

15 orang yang terdiri dari peternak perempuan, para tokoh msayarakat, dan 

Kepala Desa di Desa Dasin Kec. Tambakboyo Kabupaten Tuban. 

 

3.5 Sumber Data 

Kegiatan pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada beberapa 

sumber, yaitu: informan, fenomena atau peristiwa dan dokumen. Proses 

pengumpulan data pada setiap sumber menggunakan “arahan” fokus 

penelitian, sehingga dapat dipisahkan antara data yang betul-betul dibutuhkan 

dan relevan (memenuhi kriteria inklusi) dan data yang harus disisihkan karena 

tidak relevan (memenuhi kriteria eksklusi).   

(1) Informan  

Pada penelitian ini, informan kunci ditentukan berdasarkan teknik 

purposive sampling dengan menggunakan criterion based selection, yaitu 
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penentuan jumlah informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan utama penentuan informan adalah 

penguasaan informasi dan data yang diperlukan. Pemilihan informan ini 

didasarkan atas subyek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan informasi. Subyek 

utamanya adalah perempuan ibu rumah tangga dan peternak. 

Informan selanjutnya dipilih berdasarkan teknik snowball sampling, 

berdasarkan informasi tentang sumber data yang diberikan oleh informan 

kunci. Misalnya, informan kunci penelitian ini, yaitu kepala desa tokoh 

masyarakat dan ketua kelompok Proses snowball sampling berhenti pada saat 

peneliti merasa bahwa informasi yang diperoleh sudah memadai yang ditandai 

dengan adanya kejenuhan data, yaitu kondisi dimana tidak ada lagi variasi data 

yang diberikan oleh informan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lincoln dan 

Guba (dalam Firman, 1997), bahwa "Tujuan memperoleh variasi sebanyak-

banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika 

satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis; setiap satuan berikutnya dapat 

dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu 

sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang 

ditemui."  

(2) Peristiwa  

Sumber informasi lain dalam penelitian ini adalah peristiwa yang 

mencakup segala sesuatu yang terjadi dan berhubungan dengan peran serta 

perempuan dalam pemeliharaan ternak. Peristiwa yang diobservasi, antara lain: 

perawatan,pengambilan keputusan, pemasaran, dan sebagainya. 

 (3) Dokumen  
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Sumber informasi ketiga dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang 

relevan dengan penelitian yang didapatkan melalui data peternak di kantor 

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, dan data dari Petugas 

Inseminator dan sebagainya. 

 

3.6   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi 

merupakan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan, Metode pengumpulan data merupakan metode 

untuk memperoleh data yang akan di gunakan untuk penelitian, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

Wawancara (interview), Kuesioner (angket), dokumentasi dan Studi 

kepustakaan. 

1. Observasi 

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.  Sambil 

melakukan pengamatan. Teknik observasi dipergunakan untuk menggali data 

dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, gambar atau 

rekaman. Observasi langsung ini dilakukan secara formal dan informal, observasi 

formal meliputi pengamatan terhadap pertemuan – pertemuan di kelompok / 

diskusi kelompok dengan peternak perempuan yang terlibat dalam usaha 

peternakan sapi potong. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
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di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal dari responden yang 

lebih mendalam. (sugiyono, 2017). Tujuan wawancara mendalam ini adalah 

untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu kontek mengenai 

pribadi, peristiwa, aktifitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau 

persepsi tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya.  Dalam penelitian 

kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara 

mendalam.  Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview 

kepada orang – orang ada di dalamnya. 

3. Kuesioner  

Kuesioner (angket) biasanya dilakukan dengan dengan dua cara yaitu 

tertulis dan lisan (yang tidak bias menulis) dengan pertanyaan yang 

memungkinkan mereka bias menjawab secara bebas menurut pendapat dan 

istilah yang mereka pahami.  Penggunaan kuesioner di gunakan sebagai teknik 

pengumpulan mendalam. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan bagi 

pengumpul data dalam penelitian. Daftar pertanyaan selalu bersifat terbuka 

artinya informan diberi ruang yang bebas dan terbuka terhadap pertanyaan yang 

telah disiapkan oleh peneliti dan mereka di dorong untuk menjawab dengan 

penuh kenyamanan dan tidak ada beban sedikitpun dalam jawaban mereka. 

4. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.   

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan,  Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain.  

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 
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patung, film dan lainnya.  Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

5. Studi Kepustakaan 

Menurut Yin dalam Indra, K (2017), Content analysis di maksudkan bahwa 

peneliti bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau 

arsip, tapi juga maknanya yang yang tersirat, sehingga peneliti harus bersikap 

kritis dan teliti.  Proses pencatatan data tersebut dilakukan dengan menghubungi 

pelaku pengarsipan data, langkah berikutnya setelah data tersaji adalah 

memahami data, mempelajari dan mencatat semua data yang diperlukan 

kedalam buku yang telah di persiapkan. Teknik ini akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip untuk 

mendapatkan data sekunder, dengan mengambil data dan dokumen yang 

relevan dari buku laporan maupun data statistik dari Instansi pemerintah. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara dan kuesionar. Data yang diperoleh dianalisis dengan Mixed 

MethodUntuk mendapatkan data tingkat pemberdayaan perempuan sehingga 

dapat dianalisis indeks ketercapaiannya. 

 

3.6.1 Mixed Method 

Menurut Creswell (2014) dalam Fitriani (2015)mix methods merupakan 

pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk 

kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan menurut Johnson dan Cristensen (2007) 

dalam Fitriani (2015)Mix-Methods atau metode penelitian kombinasi merupakan 

pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan 

antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif  (mencakup landasan filosofis, 
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penggunaan pendekatan dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam 

penelitian). Sehingga dari berbagai definisi para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa Mix-method penelitian adalah penelitian yang memadukan atau 

mengkombinasikan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. 

Ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu 

dalam merancang prosedur-prosedur mixed methods research, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Timing (waktu) 

Mempertimbangkanwaktu dalam pengumpulan data kualitatif dan 

kuantitatifnya. Apakah data akan dikumpulkan secara bertahap (sekunsial) atau 

dikumpulkan pada waktu yang sama (konkuren). Ketika data dikumpulkan secara 

bertahap, perlu menentukan apakah data kuantitatif atau kualitatif yang akan 

dikumpulkan terlebih dahulu. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara 

bersaman dianggap paling efektif karena tidak membutuhkan waktu lama dalam 

proses pengumpulannya. 

b. Weighting (bobot) 

Bobot yang dimaksud dalam merancang prosedur mixed methods adalah 

prioritas yang diberikan antara metode kuantitatif atau kualitatif. Dalam studi 

tertentu bobot dapat sama atau seimbang. Dalam beberapa penelitian lain 

mungkin lebih menekankan pada satu metode.  

c. Mixing (pencampuran) 

Mencampur (mixing) berarti bahwa data kualitatif dan kuantitatif benar-benar 

dileburkan dalam satu end of continuum, dijaga keterpisahannya dalam end of 

continuum yang lain atau dikombinasikan dengan beberapa cara. Dua data bisa 

saja ditulis secara terpisah namun keduanya tetap dihubungkan (connecting) 
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satu sama lain selama tahap-tahap penelitian. bahwa peneliti mengumpulkan 

data kuantitatif dan kualitatif secara konkuren dan menggabungkan (integrating) 

database keduanya dengan mentransformasikan tema-tema kualitatif menjadi 

angka-angka yang bisa dihitung (secara statistik) dan membandingkan hasil 

penghitungan ini dengan data kuantitatif deskriptif. 

d.  Teorizing (teorisasi) 

Faktor terakhir yang perlu diperhatikan dalam merancang mixed method 

adalah perspektif teori apa yang akan menjadi landasan bagi keseluruhan 

proses/tahap penelitian perspektif ini bisa berupa teori ilmu-ilmu sosial atau 

perspektif-perspektif teori lain yang lebih luas.  

Dalam mixed method adalah bahwa analisis data harus diarahkan pada 

pertanyaan penelitian; pada analisis concurrent data kuantitatif dan data kualitatif 

ditransformasikan dan dibandingkan; pada analisis sequential pelaksanaan 

analisis data kuantitatif dan data kualitatif dipisah. Dari data yang diperoleh 

dihitung indeks ketercapaiannya dengan rumus  

Indeks variabel pemberdayaan perempuan =
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

 

3.7 Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas 

dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian.  
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Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan 

istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif 

kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif. 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji 

tranferability, uji depenability, dan uji confirmability (Sugiyono, 2017).  

 

3.8 Analisa Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranperempuan 

peternakdengan menggunakan kuantitatif deskriptifyaitu menggambarkan 

variabel demi variabel, satu demi satu data yangpada umumnya berbentuk 

uraian atau kalimat yang merupakaninformasi mengenai keadaan sebagaimana 

adanya sumber data, dalamhubungannnya dengan masalah yang diteliti yakni 

dari segi Kesejahteraan , aspek akses,aspek kesadaran kritis, aspek partisipasi, 

dan aspek kontrol padaperan perempuan pada usaha ternak sapi potong di 

kampung ternak Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. 

Metodeanalisis data yang digunakan dalam peneltian ini adalahanalisis data 

versi Miles dan Huberman, sedangkan analisa pemberdayaan perempuan 

menggunakan metode Longwe.  Teori Miles dan Huberman menjelaskan bahwa 

ada tiga alur kegiatan yang secara bersamaan dilakukan dalam analisis data, 

yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification).Ketiga kegiatan ini 

saling terkait dan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri (Sugiyono, 

2017) 

1. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 
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kasar yang muncul dari catatan – catatan lapangan. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih dan memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal – hal yang penting, di cari tema dan polanya.  Dengan demikian data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila di perlukan. 

2. Data Display (penyajian Data) merupakan langkah selanjutnya setelah data 

direduksi,  kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa di lakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.  Dalam hal ini Miles, Huberman and Zaldana (2014) mengatakan 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif  atau dapat juga berbentuk 

matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan atau verifikasi). 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan diakhir penelitian 

kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, 

baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang di sepakati oleh 

subyek tempat penelitian itu dilaksanakan.Dengan demikian kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah di 

kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 
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Gambar 3.1 Komponen dalam analisa data (interactive model) (Sugiyono, 2017) 

 

Selain itu peneliti juga melakukan analisis pemberdayaan perempuan 

menggunakan Teori Analisis Longwe, Metode Longwe digunakan sebagai alat 

analisis , haiyu menganalisis proses pemampuan perempuan, bukan dalam arti 

kesejahteraan material.  Tujuannya adalah untuk memahami lima butir kriteria 

analisis (kesejahteraan, akses, penyadaran, partisipasi aktif dan control), 

sehingga dapat menginterprestasikan pembangunan perempuan sebagai suatu 

proses yang penting dan bagian integral dari proses pembangunan serta untuk 

mencapai KKG dalam lima butir tersebut (Riniwati, 2012), sedangkan parameter 

yang digunakan adalah usia, alokasi waktu, jenis dan lokasi kegiatan serta 

pendapatan (Puspitawati, 2012). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Kabupaten Tuban 

4.1.1 Wilayah Administratif 

Tuban terletak di Propinsi Jawa Timur, Indonesia.  Posisinya terletak di 

jalan utama yang menghubungkan ibu kota Propinsi Jawa Timur dengan ibu kota 

Propinsi Jawa Tengah, sehingga kota Tuban mempunyai peran sangat strategis. 

Luas wilayah Kabupaten Tuban 1.839.94 km2 dengan panjang pantai 65 km.  

Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan yang terdiri dari kecamatan 

Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, 

Grabagan, Plumpang, Widang, Semanding, Palang, Tuban, Jenu, Merakurak, 

Kerek, Tambakboyo, Jatirogo, dan Bancar (Tuban dalam Angka, 2018). 

 

4.1.2 Letak Geografis,Topografi, dan Klimatologi Kabupaten Tuban 

Kabupaten Tuban secara astronomis terletak pada 111,30’ – 112,35’ BT 

dan 6,40’ – 7,18’ LS.  Menurut letak geografisnya, Kabupaten Tuban terletak 

pada batas-batas yang mengelilinginya yaitu sebagai berikut: 

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.  

- Sebelah Utara  : berbatasan dengan Laut Jawa. 

- Sebelah Barat  : berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. 

- Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. 

Secara umum kawasan di Kabupaten Tuban berdasarkan kondisi 

geologis, jenis tanah terbagi menjadi 3 yaitu: jenis tanah mediteran merah kuning 

yaitu yang berasal dari endapan batu kapur, daerah bukit sampai gunung. Jenis 

tanah ini memiliki persentase luas wilayah sebesar 3,8% yang terdapat pada 
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kecamatan Semanding, Montong, Kerek, Jenu, Tambakboyo, Widang, Plumpang 

dan Merakurak (Tuban dalam Angka, 2018).  

Pada jenis tanah alluvial yaitu yang berasal dari endapan di daerah 

cekungan memiliki persentase luas wilayah sebesar 34% yang terdapat pada 

kecamatan Tambakboyo, Bancar, Tuban, Rengel, Palang, Bangilan, Soko, 

Parengan, Senori, dan Singgahan (Tuban dalam Angka, 2018). 

Sedangkan pada jenis tanah jenis gramusol yaitu yang berasal dari 

endapan batu di daerah yang bergelombang memiliki persentase luas wilayah 

sebesar 5% yang terdapat pada kecamatan Bancar, Jatirogo, dan Senori. 

Kabupaten Tuban merupakan daerah beriklim kering - sangat kering 

dengan areal seluas 174.298,06 Ha (94,73%) dari luas wilayah, sedangkan 

sisanya ± 9.696,51 Ha (5,27%) merupakan kawasan cukup basah (Tuban dalam 

Angka, 2018). 

Kabupaten Tuban terletak pada ketinggian 0 sampai ± 100 meter diatas 

permukaan air laut. Sebagian besar wilayahnya berupa daratan dengan 

kemiringan 0 hingga 2% berada di wilayah bagian barat sedangkan pada bagian 

selatannya wilyah bukit dengan kemiringan rata-rata lebih dari 15%. Secara fisik  

Tuban berbatasan dengan pantai yang memiliki suhu udara antara 25̊-27,5̊ C 

dengan iklim tropis kering.  Sumber daya air berupa sumber air di sebelah selatan 

kota, berasal dari sumur-sumur penduduk (air tanah dangkal) serta sungai-sungai 

yang mengalir melalui Kabupaten Tuban. Kondisi air tanah dan air pemukaan 

rata-rata berada pada kedalaman antara 5 sampai dengan 15 meter.  Luas lahan 

terbesar Kabupaten Tuban dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terutama sawah, 

perkebunan campuran dan lahan yang belum dimanfaatkan secara intensif. 
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4.1.3 Kependudukan, sosial dan budaya  

Penduduk Kabupaten Tuban berdasarkan Registrasi penduduk tahun 

2017 sebanyak 1.315.155 jiwa yang terdiri atas 658.933 jiwa penduduk laki-laki 

dan 656.222 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2017 

mengalami kanaikan dibanding tahun 2016 sebesar 1.304.080. sementara itu 

besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap 

penduduk perempuan sebesar 100,41 (BPS, 2018). 

Secara rinci tentang jumlah penduduk dan angka rasio jenis kelamin 

menurut kecamatan di Kabupaten Tuban dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Angka Rasio Jenis Kelamin Menurut   
Kecamatan di Kabupaten Tuban 

No. Kecamatan 

Jumlah Penduduk Jenis Kelamin Rasio 

Jenis 

Kelamin 
2010 2016 2017 Lk Pr 

1.  Kenduruan 26.369 26.870 26.927 15.109 14.804 102,06 

2.  Bangilan 43.567 44.687 44.831 26.077 25.789 101,12 

3. Senori 38.445 38.790 38.807 22.573 22.305 101,20 

4. Singgahan 39.272 40.071 40.166 22.299 21.933 101,67 

5. Montong 51.409 53.087 53.320 28.802 27.558 104,51 

6. Parengan 51.652 52.861 53.010 29.281 29.125 100,54 

7. Soko 78.806 78.979 78.929 44.349 43.407 102,17 

8. Rengel 56.515 58.758 59.081 31.702 31.318 101,23 

9. Grabagan 36.490 38.058 38.288 20.648 20.323 101,60 

10. Plumpang 74.387 78.315 78.911 42.473 42.014 101,09 

11. Widang 47.507 48.352 48.445 27.279 26.783 101,85 

12. Palang 77.081 82.449 83.296 45.682 45.310 100,82 

13. Semanding 101.576 105.981 106.626 58.021 58.864 98,57 

14. Tuban 82.162 84.803 85.166 44.478 45.649 97,43 

15. Jenu 50.300 54.083 54.686 28.544 28.224 101,13 

16. Merakurak 54.428 57.450 57.913 30.230 30.207 100,08 

17. Kerek 64.595 65.464 65.544 36.594 37.122 98,58 

18. Tambakboyo 38.612 39.880 40.056 22.005 21.637 101,70 

19. Jatirogo 52.660 53.080 53.096 29.713 29.278 101,49 

20. Bancar 55.077 56.356 56.516 30.194 30.183 100,04 

 Jumlah 1.120.910 1.153.374 1.163.614 636.053 631.833 100,67 

Sumber : BPS Kabupaten Tuban 2018 
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Kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban tahun 2017 mencapai 715 

jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. 

Kepadatan penduduk di 20 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan 

penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tuban dengan kepadatan sebesar 

4.452 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Kenduruan sebesar 364 jiwa/km2.  

Secara rinci tentang jumlah penduduk dan rumah tangga serta kepadatan 

penduduk di Kabupaten Tuban dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan 
di Kabupaten Tuban  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2018. 

 

 

No Kecamatan 
Persentase 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk Km2 

1 Kenduruan 2,36 349 

2 Bangilan 4,09 671 

3 Senori 3,54 572 

4 Singgahan 3,49 560 

5 Montong 4,45 381 

6 Parengan 4,61 510 

7 Soko 6,92 906 

8 Rengel 4,97 1077 

9 Grabagan 3,23 555 

10 Plumpang 6,66 977 

11 Widang 4,26 505 

12 Palang 7,18 1252 

13 Semanding 9,22 966 

14 Tuban 7,11 4233 

15 Jenu 4,48 696 

16 Merakurak 4,77 582 

17 Kerek 5,81 540 

18 Tambakboyo 3,44 598 

19 Jatirogo  4,65 527 

20 Bancar 4,76 537 

 Jumlah 100,00 689 
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Jumlah penduduk menurut kelompok umur usia 20 – 50 tahun mencapai 

688.615 orang atau 59,1 % dari total penduduk di Tuban. Angkatan kerja di 

Tuban mencapai 653.981 orang dengan rincian sedang bekerja sebanyak 

631.783 orang dan jumlah pengangguran terbuka mencapai 22.198 orang. 

Pencari Kerja menurut tingkat teringgi yang ditamatkan terdaftar di Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dari tahun 2016 

sampai tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja menurut tingkat 

teringgi yang ditamatkan di Kabupaten Tuban sebesar 5.151 pekerja dengan 

kenaikan 78% yaitu sebesar 6.573 pekerja di tahun 2017.  Proporsi terbesar 

pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Sosial danTenaga Kerja di tahun 2017 

berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 51,77% (3.403 pekerja). 

Pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tuban sedikit 

mendominasi dengan selisih yang tidak terlampau jauh. Berdasarkan data yang 

terdapat di BPS Tuban tahun 2015, angkatan kerja laki-laki lebih banyak daripada 

perempuan.  Begitu pula jumlah pengangguran yang terjadi di Kabupaten Tuban 

lebih didominasi oleh kaum laki-laki daripada perempuan. Penduduk yang bukan 

angkatan kerja lebih didominasi oleh perempuan yang bekerja sebagai pengurus 

rumah tangga.  Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih besar yaitu 

88,79 daripada tingkat partisipasi perempuan yaitu 55,39 (BPS Kab. Tuban, 

2018). 

Kabupaten Tuban mempunyai keragaman struktur sosial budaya, yang 

sejak dulu dikenal sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan internasional, 

khususnya pada zaman keemasan Majapahit dan penyebaran agama Islam di 

tanah air. Perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Tuban sejak jaman 

Majapahit sudah dapat dikelola dengan baik secara turun temurun, sehingga 
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konflik antar agama dapat dihindari, hal ini tercermin adanya kerukunan antar 

umat beragama. Keberadaan tempat ibadah dari berbagai agama banyak 

tersebar di wilayah Kabupaten Tuban. Jumlah masjid sebanyak 898 masjid, 

mushola 6.351 mushola dan gereja sebanyak 36 gereja serta 2  klenteng (BPS 

Kab. Tuban, 2018). 

Kabupaten Tuban merupakan kota tua yang memiliki peran penting dalam 

percaturan sejarah nasional, sehingga memiliki banyak benda-benda 

peninggalan kejayaan Majapahit sampai gerakan perjuangan bangsa Indonesia 

melawan penjajah. Benda-benda peninggalan tersebut dikumpulkan di Museum 

Kambang Putih Tuban, dan sebagian tersebar di wilayah Kabupaten Tuban.   

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban untuk 

melestarikan sejarah, khususnya dalam pemeliharaan situs cagar budaya dan 

benda-benda bersejarah.  Beberapa Lokasi situs purbakala dan cagar budaya di 

Kabupaten Tuban antara lain: Makam Maulana Makdum Ibrahim (Sunan 

Bonang) terletak di kecamatan Tuban, Makam Sunan Bejagung Lor terletak di 

kecamatan Semanding, Situs Bandung Rejo berupa Yoni di Kecamatan 

Plumpang, Makam Sunan Bejagung Kidul di kecamatan Semanding, Makam 

Maulana Ibrahim Asmoro Qondi di Kecamatan Palang, Situs Goa Suci di 

Kecamatan Palang, Situs Candi Bulujowo di Kecamatan Banjar, (BPS Kab. 

Tuban, 2018). 

4.2 Kecamatan Tambakboyo 

4.2.1 Letak Geografis  

Menurut letak geografisnya, Kecamatan Tambakboyo terletak pada batas-

batas yang mengelilinginya yaitu sebagai berikut: 
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- Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Kecamatan Kerek dan    

        Kecamatan Bangilan.  

- Sebelah Utara  : berbatasan dengan Laut Jawa. 

- Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kecamatan Bancar 

- Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kecamatan Jenu. 

Luas lahan wilayah Kecamatan Tambakboyo adalah 72,97 km2 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Tambakboyo 
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4.2.2. Kependudukan 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tambakboyo 

No. Desa KK Lk Pr 

1. Ngulahan 315 614 623 

2. Dikir 617 1030 1020 

3. Mander 1161 2003 2136 

4. Plajan 270 444 424 

5. Belikanget 532 925 895 

6. Cokrowati 1005 1653 1650 

7. Sotang  355 625 612 

8. Pulogede 219 1172 1170 

9. Gadon  517 850 792 

10. Pabeyan 694 1259 1212 

11. Tambakboyo 1124 1867 1736 

12. Klutuk 917 1669 1619 

13. Dasin 933 1610 1564 

14. Kenanti 410 714 698 

15. Sobontoro 771 1352 1292 

16. Sawir 901 1404 1401 

17. Merkawang 742 1192 1155 

18. Glondonggede 953 1621 1629 

Jumlah 2017 11.236 22.005 21.637 

Jumlah 2016 13.229 22.675 22.412 

Jumlah 2015 13.197 22.509 22.179 

Sumber : Tambakboyo dalam Angka, 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas (4.3) dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan di Kecamatan Tambakboyo hanya selisih 0,9 % dari 

jumlah seluruh penduduk Kecamatan Tambakboyo yang sebanyak 40.056 di 

tahun 2017. Jumlah penduduk laki-laki 54,9% dari jumlah total penduduk 

Kecamatan Tambakboyo yaitu sebanyak 22.005 penduduk. Jumlah penduduk 

perempuan kecamatan Tambakboyo sebanyak 21.637 penduduk. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Tambakboyo setiap tahunnya mengalami peningkatan 

dari tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kecamatan 
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Tambakboyo sebanyak 38.612 penduduk dan mengalami peningkatan sebesar 

3,6% pada tahun 2017 yaitu 40.056 penduduk. 

 

4.3. Desa Dasin 

4.3.1 Sejarah Desa Dasin 

Sejarah Pemerintahan Desa Dasin pada zaman penjajah belanda Desa 

Dasin  terbagi dalam  beberapa wilayah  yang terdiri dari Karang  Ngeplak  , 

karang anyar,  karang ngledok , karang kundi, mbuduk   ,Tiap dukuhan di pimpin 

oleh  bayan  dan  jogo boyo . Sebagai pusat  pemerintahan Desa Dasin ada di 

wilayah   [ pedukuhan ]  yaitu di Pundung Klapan . Oleh salah satu  tokoh 

masyarakat Pada zaman penjajahan Belanda Pemerintahnya  dipidahkan 

disekitar pertapaan di Dekat Makom Santri , dan orang – orang yang jauh dari 

wilayah pemerintahnya di kumpulkan  menjadi satu wilayah di pusat 

pemerintahnya yaitu di wilayah Desa Dasin 

Seiring dengan  perkembangan zaman ketiga kelurahan tersebut berubah 

menjadi satu desa yaitu desa Dasain  yang terdiri dari dua dusun antar lain 

Dusun Pesantren ,   dan dusun karangrejo. 

 

4.3.2 Letak Geografis  

Menurut letak geografisnya, Desa Dasin terletak pada batas-batas yang 

mengelilinginya yaitu sebagai berikut: 

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Gaji 

- Sebelah Utara  : berbatasan dengan Desa Tambakboyo. 

- Sebelah Barat  : berbatasan dengan Desa Klutuk 

- Sebelah Timur  : berbatasan dengan Desa Sawir 
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4.3.3 Kependudukan 

 Jumlah penduduk Desa Dasin didominasi oleh penduduk laki-laki yaitu 

sebesar 1.633 penduduk dibandingkan dengan penduduk perempuan sebanyak 

1.580 penduduk. Jumlah total penduduk Desa Dasin sebanyak 3.213 penduduk 

yang terdiri dari 920 Kepala Keluarga (KK). Untuk kepadatan penduduk mencapai 

405 jiwa/km2 . Dari jumlah seluruh penduduk Desa Dasin memliki keberagaman 

mulai dari umur, pendidikan maupun pekerjaan. Adapun rinciannya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tambakboyo Berdasarkan Umur 
dan Jenis Kelamin 

No. Usia (tahun) 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1. 0 – 6  125 128 

2. 7 – 12 118 132 

3. 13 – 18 120 127 

4. 19 – 25 149 139 

5. 26 – 40 291 265 

6. 41 – 55 284 276 

7. 56 – 65 168 163 

8. 66 – 75 140 135 

9. >75  214 191 

 Jumlah 1.395 1.365 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah penduduk laki-laki paling tinggi di usia 26-40 

tahun yaitu 291 orang sedangkan untuk jumlah penduduk perempuan paling 

tinggi di usia 41-55 tahun yaitu 276 orang. Di masa produktif penduduk 

Kecamatan Tambakboyo didominasi oleh laki-laki sehingga perbedaan ini yang 

berpengaruh terhadap tingkat pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan. Adapun 

rincian nya sebagai berikut: 

 

Sumber: Tambakboyo dalam Angka, 2018 
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Grafik 4.1 Jumlah pekerjaan di Kecamatan Tambakboyo berdasarkan laki- 
                laki dan perempuan 
 

 

 

 

 

 

 
 
     
 Sumber: Tambakboyo dalam Angka, 2018 
 

Jenis pekerjaan paling banyak adalah penambang mencapai 24 orang 

dan semua berjenis kelamin laki-laki. Perempuan rata-rata menjadi ibu rumah 

tangga. Berdasarkan grafik diatas (4.1) jenis pekerjaan perempuan hanya 1 

orang yaitu bidan swasta. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pendidikan 

masyarakat yang masih rendah. 

Grafik 4.2 Tingkat pendidikan Masyarakat 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Tambakboyo dalam Angka, 2018 
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Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang 

paling tinggi adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) baik laki-laki maupun 

Perempuan yaitu 1.073 orang dan yang paling rendah di tingkat pendidikan S1 

yaitu 29 orang baik laki-laki maupun perempuan.. 

 

4.3.4 Kampung Sapi 

Di Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, warganya 

tengah bahu membahu menciptakan ikon desanya menjadi kampung sapi. 

Sapi-sapi di desa ini tidak ditempatkan di samping rumah para pemiliknya. 

Melainkan dirawat dan dibuatkan tempat terpisah secara berkelompok. Hunian 

untuk sapi dibuat selayaknya perkampungan, tujuannya agar lingkungan di 

tengah masyarakat tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya.  

Cara beda merawat sapi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun itu 

berhasil menyematkan nama kampung sapi sebagai ikon Desa Dasin. Kampung 

sapi sudah ada sejak tahun 90-an. Tetapi, saat itu masyarakat tidak begitu 

merawat dengan baik sehingga kurang terkoordinir. Artinya, saat itu belum 

sepenuhnya perawatan sapi berfungsi layaknya perkampungan. Arah berubah 

saat tahun 2014, ketika ada lomba desa yang diselenggarakan Pemerintah 

Kabupaten Tuban. Kala itu, perawatan sapi di Desa Dasin mendapatkan 

apresiasi dari berbagai kalangan. Respon positif itu tidak disia-siakan oleh 

Pemerintah Desa (Pemdes) dan warga. Mereka lantas bersepakat membentuk 

kampung sapi dengan lebih serius.  

Di tahun 2014 kampung sapi belum mempunyai ketua kelompok, hanya 

sebatas koordinator. Untuk mempermudah segala aktivitas, merekapun 

bersepakat membuat, menyusun kepengurusan dan membentuk kelompok sapi. 
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Sekarang di kampung sapi ada 435 kandang milik warga. Jumlah populasi sapi 

sebanyak 1.300 ekor, dengan rincian 339 ekor jantan dan 961 ekor betina. 

kampung sapi ini selain menjadi inovasi dari warganya juga menjadi pusat 

edukasi bagi mahasiswa peternakan. Bahkan, kerap kali disetiap waktu Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) salah satu Universitas ternama di Yogyakarta juga 

memberikan pengabdian kepada masyarakat di Desa Dasin. Mereka 

(Mahasiswa) saling bertukar pengalaman saat mendapatkan teori dari 

kampusnya, sedangkan warga juga memberikan nilai praktek terhadap 

mahasiswa peternakan itu (Sudarsono, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.2 Peta Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN 

 
 
5.1 Karakteristik Responden Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2019 

di Kampung ternak Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. 

Jumlah responden / informan  secara total sebanyak 15 orang yang merupakan 

tokoh masyarakat dan para peternak perempuan.Teknik penentuan responden 

dengan pertimbangan tertentu dimaksudkan agar mendapatkan informasi yang 

dapat diakui kebenarannya. 

Adapun rincian karakteristik responden dapat dilihat pada grafik sebagai 

berikut: 

Tabel 

5.1Karakteristi

k Responden 

Berdasarkan 

Umur 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik 5.1 responden terdiri dari umur yang beragam mulai 

dari umur 25 – 55 tahun. Responden dari umur 25-35 tahun berjumlah 5 orang 

(33,33%), umur 36-45 tahun berjumlah 7orang (46,67%), dan umur 46-55 tahun 

berjumlah 3 orang (20,00%). Jumlah responden terbanyak yaitu umur 36-45  

tahun dengan jumlah 7 orang (46,67%). 

No Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 25 – 35  5 33,33  

2. 36 – 45  7 46,67  

3. 46 – 55  3 20,00  

Jumlah 15 100  

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019 
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Tabel 

5.2Karakteristi

k Responden 

Berdasarkan 

Pendidikan 

Formal 

 

 

 

Berdasarkan Grafik 5.2, pendidikan formal terakhir responden terdiri dari 

beberapa jenjang pendidikan antara lain tidak tamat SD/SD ada 2 responden 

(13,33%), SMP 7 responden (46,67%), SMA 5 responden (33,33%), dan Sarjana 

ada 1 responden (6,67%). Jumlah responden tertinggi berada pada lulusan SMP 

dengan jumlah 7 responden (46,67%). 

Tabel 5.3Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan  Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. Petani 3 20,00  

2. IRT 8 53,33  

3. Wiraswasta 1 6,67  

4. Perangkat Desa 3 20,00  

Jumlah 15 100  

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019 

 Berdasarkan Grafik 5.3 responden sebagian besar 8 responden 

(53,33%) mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, 3responden 

(20,00%)bekerja sebagai petani, 1 responden (6,67%) bekerja sebagai 

wiraswasta, dan 3 responden (20,00%) bekerja sebagai perangkat desa. 

Tabel 5.4Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Ternak Sapi 

No Jumlah Ternak Jumlah (orang) Persentase (%) 

No Pendidikan  Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. SD 2 13,33  

2. SMP 7 46,67  

3. SMA 5 33,33  

4. SARJANA 1 6,67  

Jumlah 15 100  

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019 
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(ekor)  

1. 1 – 5  13 86,67  

2. 6 – 10 1 6,67  

3. 11 – 20  1 6,67  

Jumlah 15 100  

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019 

 Berdasarkan data diatas (grafik 5.4) menunjukan bahwa kepemilikan 

ternak sapi rata-rata memiliki 1-5 ekor sapi menacapai 86,67%,  sedangkan 

untuk yang kepemilikan rata-rata 6-10 ekor dan 11-20 ekor hanya 6,67%. 

 

 

 

Tabel 5.5Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu (pengalaman) Dalam  
Beternak 
No Waktu (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 5 – 10  8 53,33  

2. 11 – 15 4 26,67  

3. 16 – 20 3 20,00  

Jumlah 15 100  

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019 

Berdasarkan grafik 5.5 menunjukan bahwa peternak yang memiliki 

pengalaman beternak selama 5 – 10 tahun mencapai 53,33% dari jumlah 

responden, yang memiliki pengalaman selama 11-15 tahun mencapai 26,67% 

dan yang paling rendah 20,67% selama 16-20 tahun namun hanya selisih 

06,67% dari yang pengalaman 11-15 tahun. Dengan demikian para peternak di 

Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo dapat diketahui memiliki kemampuan 

dalam beternak yang cukup baik dan dapat mengembangbiakan hewan ternak.  

5.2Tingkat Pemberdayaan Perempuan dalam Usaha Peternakan Sapi 

Potong 

Setelah data semua indikator ditabulasikan, maka selanjutnya dilakukan 

analisis data kuantitatif. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah 
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deskriptif dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk dapat menjawab 

rumusan masalah tersebut maka pertama-tama ditentukan terlebih dulu skor 

ideal/kriterium. Skor ideal adalah skor yang ditetapkan dengan asumsi bahwa 

setiap responden pada setiap pertanyaan memberi jawaban dengan skor 

tertinggi. Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah skor hasil 

penelitian dengan skor ideal untuk menjawab rumusan masalah. 

5.2.1 Indikator Kesejahteraan 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa aspek seperti: 

tingkat pendapatan, tingkat konsumsi pangan atau nilai pengeluaran daya beli 

masyarakat serta ketersediaan bahan pangan masyarakat. Dari hasil penelitian 

skor ideal untuk indikator kesejahteraan terhadap pernyataan pendapatan yang 

diperoleh tiap bulan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

terkait dengan pangan, sandang, papan secara layak : jumlah skor indikator = 

56; total skor maksimal (nilai ideal) = 15 x 5 = 75 ( 15 = jumlah responden, 5 = 

macam skor indikator) sebagai berikut : 

Indeks indikator kesejahteraan perempuan =
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

      = 
56

75
 

      = 0,746 

 Selanjutnya dengan formulasi yang sama hasil penelitian item indikator 

dapat di lihat pada tabel sebagai berikut: 

              Tabel 5.6.  Data Hasil Penelitian Kesejahteraan Perempuan Peternak 

NO. SKOR UNTUK ITEM INDIKATOR SKOR INDEKS 

RES a b c d e f g h i j k TOTAL 
 

1 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 44 0,800 

2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 37 0,673 

3 5 5 5 2 2 2 4 4 4 5 2 40 0,727 

4 2 2 2 3 3 1 4 1 1 3 2 24 0,436 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 0,800 

6 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 19 0,345 

   7 4 3 3 2 1 1 4 1 1 3 3 26 0,473 

8 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 18 0,327 

9 5 5 2 5 5 1 4 1 2 2 1 33 0,600 
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10 
11 
12 

4 
3 
5 

4 
3 
5 

4 
3 
3 

2 
4 
5 

1 
3 
4 

2 
2 
5 

4 
5 
5 

4 
2 
4 

4 
2 
4 

4 
3 
4 

2 
3 
2 

35 
33 
46 

0,636 
0,600 
0,836 

13 
14 

4 
4 

4 
4 

4 
5 

4 
5 

3 
5 

4 
3 

4 
4 

3 
2 

3 
1 

3 
4 

2 
4 

38 
41 

0,691 
0,745 

15 4 5 5 4 2 2 2 2 2 2 5 35 0,636 

JML 56 56 52 51 41 38 56 35 37 49 42 513   
  

 
0,746 0,746 0,693 0,680 0,546 0,506 0,746 0,466 0,493 0,653 0,560 0,622 

  

  

 

 

 

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai indeks indikator 

pemberdayaan perempuan terhadap indikator kesejahteraan per item indikator 

dari indikator a-k secara berturut-turut yaitu 0,746 (pendapatan yang diperoleh 

tiap bulan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terkait dengan 

pangan, sandang, papan secara layak); 0,746 (pendapatan yang diperoleh tiap 

bulan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara layak); 

0,693 (pendapatan yang diperoleh tiap bulan dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan kesehatan secara layak); 0,680 (sumber pendapatan lain dapat 

diperoleh secara rutin); 0,546 (pendapatan dari sumber lain besar); 0,506 

(memiliki rumah lebih dari satu); 0,746 memiliki alat transportasi roda dua lebih 

dari satu); 0,467 (memiliki alat transportasi roda empat lebih dari satu); 0,493 

(pengeluaran air, telephone dan listrik melebihi dari Rp. 500.000 per bulan); 

0,653 (mengikuti perubahan teknologi dari waktu ke waktu terkait alat komunikasi 

dan komputerisasi); 0,560 (Kontribusi pendapatan yang diperoleh wanita 

terhadap pendapatan total keluarga lebih dari 50%). Nilai tertinggi terdapat pada  

item huruf a,b, dan gsebesar 0,746dan nilaiyang terendah pada item huruf h 

dengan sebesar 0,467. 

 
- a : Pendapatan yang diperoleh tiap bulan dapat digunakan untuk memenuhi  

     kebutuhan keluarga terkait dengan pangan, sandang, papan secara layak 
- b : Pendapatan yang diperoleh setiap bulan dapat digunakan untuk        

      memenuhi kebutuhan pendidikan secara layak 
- c : Pendapatan yang diperoleh tiap bulan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan  

kesehatan secara layak 
- d : Sumber pendapatan lain dapat diperoleh secara rutin 
- e : Pendapatan dari sumber lain besar 
- f : Memiliki rumah lebih dari satu 
- g : Memiliki alat transportasi roda dua lebih dari satu 
- h : Memiliki alat transportasi roda empat lebih dari satu 
- i : Pengeluaran air, telephone dan listrik melebihi dari Rp. 500.000 per bulan 
- j: Mengikuti perubahan teknologi dari waktu ke waktu terkait alat komunikasi dan komputerisasi 
- k : Kontribusi pendapatan yang diperoleh wanita terhadap pendapatan total keluarga lebih dari  

50% 
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Item indikator huruf h termasuk klasifikasi indeks kesejahteraan sangat 

tertinggal (≤ 0,491), item indikator huruf e,f,i, dan k termasuk klasifikasi 

kesejahteraan tertinggal (>0,491 dan ≤0,599), item indiktor huruf c,d, dan j 

termasuk klasifikasi indeks kesejahteraan berkembang (>0,599 dan ≤0,707), 

sedangkan untuk item indikator huruf a,b, dan g termasuk klasifikasi 

indekskesejahtaraan maju (>0,707 dan ≤0,815).Di Desa Dasin Kecamatan 

Tambakboyo 9,09% termasuk kesejahteraannya masih sangat tertinggal, 36,36% 

termasuk kesejahteraan tertinggal, 27,27% termasuk kesejahteraan berkembang 

dan 27,27% termasuk kesejahteraan maju. Nilai indikator yang tertinggi termasuk 

klasifikasi kesejahteraan maju ada 3 item indikator (27,27%.) yang menunjukan 

Desa  memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta 

kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, 

kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Kesejahteraan Maju 

mempunyai Indeks kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 

0,7072.(Suryaden, 2016). 

Dari hasil nilai indikator tersebut menunjukan tingkat kesejahteraan para 

responden dengan usaha peternakan, sehingga dapat dinyatakan bahwa dengan 

usaha peternakan sapi dapat membantu kesejahteraan para peternak karena 

menjadi usaha sampingan dari anggota kelurga terutama perempuan sebagai ibu 

rumah tangga.  

Untuk nilai indeks indikator kesejahteraan dapat juga diketahui skor setiap 

responden terhadap indikator kesejahteraan, sebagai berikut: 

Skor ideal untuk indikator kesejahteraan terhadap responden no. 1 : 

jumlah skor indikator (responden) = 44, total skor maksimal = 11 x 5 = 55 (11 = 

jumlah item indikator; 5 = macam skor indikator) sebagai berikut : 
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Indeks indikatorresponden kesejahteraan=
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

      = 
44

55
 

    = 0,800 

Selanjutnya dengan formulasi yang sama hasil penelitihan indikator 

kesejahteraan terhadap responden  di lihat pada tabel 5.6 

Hasil nilai indeks indikator kesejahteraan terhadap setiap responden 

diatas menunjukan bahwa nilai indeks responden nomor 1-15 secara berturut-

turut yaitu 0,800; 0,673; 0,727; 0,436; 0,800; 0,345; 0,473; 0,327; 0,600; 0,636; 

0,600; 0,836; 0,691; 0, 745; 0,636. Nilai tertinggi pada responden nomor 10 

(0,836) sedangkan yang paling rendah pada responden nomor 8 (0,327). 

Berdasarkan responden terdapat 26,6%termasuk klasifikasi 

kesejahteraan sangat tertinggal (≤0,491)yaitu nomor 4 (0,436),6 (0,345),7 

(0,437), dan 8 (0,327), 40% termasuk klasifikasi kesejahteraan berkembang 

(>0,599 dan ≤0,707) yaitu nomor 2 (0,673),9 (0,600),10 (0,636),11 (0,600),13 

(0,691), dan 15 (0,636),26,6% termasuk klasifikasi kesejahteraan maju (>0,707 

dan ≤0,815) yaitu nomor 1 (0,800),3 (0,727),5 (0,800), dan 14 (0,745) dan 6,67% 

termasuk klasifikasi kesejahteraan mandiri (>0,815) yaitu nomor 12 (0,836). 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan salah satu responden yang 

termasuk responden kesejahteraan berkembang  dengan ibu CC beternak sudah 

10 tahun dalam kutipan wawancara sebagai berikut: 

“saya beternak sudah lama bu mulai dari berumah tangga, ini juga 
keturunan dari orang tua. Saya beternak untuk menambah pendapatan 
keluarga membantu suami bu. Sapi itu sebagai investasi keluarga bu atau 
tabungan kami saat ada kebutuhan besar bisa kami jual. Kendala saat 
beternak adalah modal kalo semakin kecil/ sedikit ternak yang kita miliki 
untuk mendapat keuntungan pun semakin sedikit bu, dan alhamdulillah 
bu usaha peternakan ini suami juga sangat mendukungan , karena  
dengan beternak dapat nambahi-nambahi pendapatan bisa menjamin 
kebutuhan yang mendadak (wawancara tanggal 29 Januari 2019 di 
Kampung Ternak Desa Dasin Kecamatan Tambakboyo). 
 

5.2.2 Indikator Akses 
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Tingkat indikator akses terhadap masyarakat dapat diukur melalui 

beberapa aspek seperti: tingkat peluang untuk menggunakan peralatan / 

teknologi, peluang pengelolaan sumber daya manusia serta peluang 

memperoleh pendidikan non formal pada masyarakat. Dari hasil penelitihan skor 

ideal untuk indikator aksesPeluang untuk menggunakan peralatan / teknologi 

dalam menjalankan tugas sangat besar : jumlah skor indikator = 55; total skor 

maksimal (nilai ideal) = 15 x 5 = 75 ( 15 = jumlah responden, 5 = macam skor 

indikator) sebagai berikut : 

Indeks indikator akses perempuan =
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

    = 
55

75
 

    = 0,733 

 Selanjutnya dengan formulasi yang sama hasil penelitihan item indikator 

dapar di lihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel. 5.7.  Data Hasil Penelitian Akses PerempuanPeternak 
 

      
  

 No. SKOR UNTUK ITEM INDIKATOR SKOR 
INDEKS 

RES a b c d e  TOTAL 

1 5 4 4 4 4 21 0,840 

2 3 4 4 2 2 15 0,600 

3 5 5 4 4 4 22 0,880 

4 5 5 5 5 4 24 0,960 

5 1 4 4 4 4 17 0,680 

6 
7 

3 
3 

2 
4 

2 
4 

3 
4 

1 
4 

11 
19 

0,440 
0,760 

8 1 2 3 1 1 8 0,320 

9 3 4 2 5 4 18 0,720 

10 5 5 2 2 4 18 0,720 

11 
12 

3 
4 

4 
4 

3 
4 

3 
3 

4 
4 

17 
19 

0,680 
0,760 

13 
14 

4 
5 

4 
5 

4 
5 

3 
5 

4 
5 

19 
25 

0,760 
1,000 

15 5 5 5 5 5 25 1,000 

JML 55 61 55 53 54 278   
  

 
0,733 0,813 0,733 0,707 0,720 0,741 

Keterangan : 
- 1 : Sangat Setuju 
- 2 : Setuju 
- 3 : Cukup Setuju 
- 4 : Tidak Setuju 

- 5 : Sangat Tidak Setuju 

 
- a : Peluang untuk menggunakan peralatan / teknologi dalam menjalankan  

tugas sangat besar 
- b : Peluang yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia 

atau  
pekerja sangat besar 

- c : Peluang yang berkaitan dengan interaksi dengan komunitas di luar 
usaha  
sangat besar 

- d : Peluang untuk memperoleh pendidikan non formal (kursus, pelatihan,  
seminar, dll) sangat besar/terbuka) 

- e : Peluang menentukan tujuan dan perencanaan dalam organisasi sangat  
besar 
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Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai indeks indikator 

pemberdayaan perempuan terhadap indikator akes per item indikator dari 

indikator a-e secara berturut-turut yaitu 0,733 (Peluang untuk menggunakan 

peralatan / teknologi dalam menjalankan tugas sangat besar ) ; 0,813 (Peluang 

yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia atau pekerja sangat 

besar) ; 0,733 (Peluang yang berkaitan dengan interaksi dengan komunitas di 

luar usaha sangat besar) ; 0,707 (Peluang untuk memperoleh pendidikan non 

formal (kursus, pelatihan, seminar, dll) sangat besar/terbuka); 0,720 (Peluang 

menentukan tujuan dan perencanaan dalam organisasi sangat besar). Nilai 

tertinggi terdapat pada  item huruf b sebesar 0,813 dan nilai yang terendah pada 

item huruf d dengan sebesar 0,707. 

Item indikator huruf d termasuk klasifikasi tingkat akses berkembang 

(>0,599 dan ≤0,707), sedangkan untuk item indikator huruf a,b,c, dan e termasuk 

klasifikasi indeksakses maju (>0,707 dan ≤0,815). Di Desa Dasin Kecamatan 

Tambakboyo 20% termasuk tingkat aksesnya termasuk berkembang dan 80 % 

termasuk tingkat akses maju. Hal ini menunjukan bahwa desa  memiliki potensi 

sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan 

menanggulangi kemiskinan. akses Maju mempunyai Indeks kurang dan sama 

dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072 (Suryaden, 2016). 
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Berdasarkan tabel 5.7 nilai indeks indikator Akses dapat juga diketahui 

skor setiap responden terhadap indikator akses, untuk nilai indeks indikator 

akses dapat juga diketahui skor setiap responden terhadap indikator 

kesejahteraan, sebagai berikut: 

Skor ideal untuk indikator kesejahteraan terhadap responden no. 1 : 

jumlah skor indikator (responden) = 21, total skor maksimal = 5 x 5 = 25 (5 = 

jumlah item indikator; 5 = macam skor indikator) sebagai berikut : 

 

Indeks indikatorresponden kesejahteraan=
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

         = 
21

25
 

    = 0,840 

Selanjutnya dengan formulasi yang sama hasil penelitihan indikator 

kesejahteraan terhadap responden  di lihat pada tabel 5.6 

Hasil nilai indeks indikator Akses terhadap setiap responden diatas 

menunjukan bahwa nilai indeks responden nomor 1-15 secara berturut-turut yaitu 

0,840; 0,600; 0,880; 0,960; 0,680; 0,440; 0,760; 0,320; 0,720; 0,720; 0,680; 

0,760; 0,760; 1,000; 1,000.  Nilai tertinggi pada responden nomor 14 dan 15 

(1,000) sedangkan yang paling rendah pada responden nomor 8 (0,320). 

Berdasarkan responden terdapat 13,3 %termasuk klasifikasi  akses 

sangat tertinggal (≤0,491) yaitu nomor 6 (0,440), dan 8 (0,320), 20% termasuk 

klasifikasi  akses berkembang (>0,599 dan ≤0,707) yaitu nomor 2 (0,600), 5 

(0,680), dan 11 (0,600), 33,3% termasuk klasifikasi  akses maju (>0,707 dan 

≤0,815) yaitu nomor 7 (0,760),9 (0,720), 10 (0,720), 12 (0,760) dan 13 (0,760) 

dan  33,37% termasuk klasifikasi  akses mandiri (>0,815) yaitu nomor 1 (0,840), 

3 (0,880), 4 (0,960), 14 (1,000) dan 15 (1,000). Hasil penelitian berdasarkan 

responden tertinngi termasuk klasifikasi aksesmaju dan klasifikasi aksesmandiri 
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sebesar 33,3% dimana akses maju adalah potensi sumber daya sosial, ekonomi 

dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 

Sedangkan akses mandiri adalah memiliki kemampuan melaksanakan 

pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan 

ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Suryaden, 2016). 

Hal tersebut sesuai dengan penyataan ketua PKK ibu Hn dalam kutipan 

wawancara sebagai berikut: 

“Salah satu kegiatan yang masih aktif di desa Dasin adalah PKK dimana 
kegiatan PKK rutin dilaksanakan sebulan sekali bu. Kegiatannya meliputi 
pelatihan-pelatihan keterampilan ibu-ibu, sering juga di datangi penyuluh 
untuk menambah wawasan tentang cara beternak dan pengeiolaan 
limbahnya. Dengan harapan menambah wawasan pengetahuan para ibu-
ibu dan ibu-ibu di sini antusias sekali, sering juga di kirim oleh dinas 
perikanan dan peternakan untuk mengikuti pelatihan di BPP Songgoriti 
untuk mengikuti pelatihan pengolahan hasil peternakan (daging), 
kemudian hasil dari pelatihan tersebut disampaikan saat ada pertemuan 
dengan ibu-ibu baik di pertemuan formal misalnya ,PKK ataupun non 
formal yaitu saat kitangumpuldi kandang bu, kanadang kita kan 
berdekatanngumpuljadi satu makannya di sebut sebagai kampung ternak, 
untuk masalah informasi di desa kami tidak ketinggalan bu, karena ibu 
ibunya juga semangat sekali, mereka merasa butuh mendapatkan 
ketrampilan untuk di terapkan sehari hari selain beternak , sehingga 
harapannya mampu meningkatkan kesejahteraan” (wawancara tanggal 
29 Januari 2019 di rumah Ibu Hn). 
 

Dan diperkuat dengan pernyataan ibu LS selaku perangkat desa di Desa 

Dasin Kecamatan Tambakboyo dalam kutipan wawancara berikut: 

“Di Desa Dasin terdapat lokasi yang mana disana hanya dihuni oleh 
ternak milik warga yang dijadikan satu kawasan yang dinamankan 
Kampung Ternak. Kebanyakan ibu-ibu disini selain disibukan dengan 
pekerjaan ibu rumah tangga mereka juga bertanggung jawab merawat 
ternak-ternak tersebut bu dikarenakan para suami mempunyai pekerjaan 
utama selain beternak. Sehingga ibu-ibu disini sering saling berinteraksi 
dan berkomunikasi lebih-lebih membahas tentang peternakan bisa 
dikatakan saling curhat bu. Ketika ada penyuluhan atau sosialiasi dari 
instansi terkait mereka sangat antusias selain pada kegiatan tersebut 
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mereka juga aktif dalam PKK , Fatayat atau kegiatan yang lainnya” 
(wawancara tanggal 1 Februari 2019 dibalai Desa Dasin). 
 
 

5.2.3 Indikator Partisipasi 

Tingkat indikator partisipasi terhadap masyarakat dapat diukur melalui 

beberapa aspek seperti: tingkat partisipasi untuk menggunakan peralatan / 

teknologi, partisipasi pengelolaan sumber daya manusia serta partisipasi 

memperoleh pendidikan non formal pada masyarakat. Dari hasil penelitian skor 

ideal untuk indikator partisipasi dalam menggunakan peralatan / teknologi saat 

menjalankan tugas sangat besar : jumlah skor indikator = 55; total skor maksimal 

(nilai ideal) = 15 x 5 = 75 ( 15 = jumlah responden, 5 = macam skor indikator) 

sebagai berikut : 

Indeks indikator partisipasi perempuan =
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

         = 
55

75
 

           = 0,787 

 Selanjutnya dengan formulasi yang sama hasil penelitian item indikator 

dapar di lihat pada tabel sebagai berikut: 
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Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai indeks indikator 

pemberdayaan perempuan terhadap indikator partisipasi per item indikator dari 

indikator a-e secara berturut-turut yaitu 0,787 (partisipasi untuk menggunakan 

peralatan / teknologi dalam menjalankan tugas sangat besar ) ; 0,827 (partisipasi 

yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia atau pekerja sangat 

besar) ; 0,707 (partisipasi yang berkaitan dengan interaksi dengan komunitas di 

luar usaha sangat besar) ; 0,773 (partisipasi untuk memperoleh pendidikan non 

formal (kursus, pelatihan, seminar, dll) sangat besar/terbuka); 0,667 (partisipasi 

menentukan tujuan dan perencanaan dalam organisasi sangat besar). Nilai 

Tabel 5.8Data Hasil Penelitian  Partisipasi Perempuan Peternak 

      
  

 No. SKOR UNTUK ITEM INDIKATOR SKOR 
INDEKS 

RES a b C d e TOTAL 

1 4 4 4 4 4 20 0,800 

2 2 2 2 4 2 12 0,480 

3 4 4 3 4 3 18 0,720 

4 5 5 5 5 4 24 0,960 

5 4 4 4 4 4 20 0,800 

6 5 5 2 4 4 20 0,800 

7 4 4 4 3 2 17 0,680 

8 
9 

1 
5 

2 
5 

1 
3 

1 
4 

1 
3 

6 
20 

0,240 
0,800 

10 2 4 3 4 2 15 0,600 

11 4 4 3 4 4 19 0,760 

12 5 5 5 4 4 23 0,920 

13 4 4 4 3 3 18 0,720 

14 5 5 5 5 5 25 1,000 

15 5 5 5 5 5 25 1,000 

JML 59 62 53 58 50 282   
  

 

0,787 0,827 0,707 0,773 0,667 0,752 

 

Keterangan : 
- 1 : Sangat Setuju 
- 2 : Setuju 
- 3 : Cukup Setuju 
- 4 : Tidak Setuju 
- 5 : Sangat Tidak Setuju 

 
- a : Partisipasi untuk menggunakan peralatan / teknologi dalam menjalankan  

     tugas sangat besar 
- b : Partisipasi yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia  

     atau pekerja sangat besar 
- c : Partisipasi yang berkaitan dengan interaksi dengan komunitas di luar  

     usaha sangat besar 
- d : Partisipasi untuk memperoleh pendidikan non formal (kursus, pelatihan,  

     seminar, dll) sangat besar/terbuka) 
- e : Partisipasi menentukan tujuan dan perencanaan dalam organisasi sangat   

     besar 
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tertinggi terdapat pada  item huruf b sebesar 0,827 dan nilai yang terendah pada 

item huruf e dengan sebesar 0,667. 

Item indikator huruf e termasuk klasifikasi partisipasi berkembang (>0,599 

dan ≤0,707), huruf a,c, dan d termasuk klasifikasi partisipasi maju (>0,707 dan 

≤0,815) sedangkan untuk huruf b termasuk partisipasimandiri (>815). Indikator 

partisipasi berdasarkan nilai per item indikator 20% termasuk 

partisipasiberkembang yang merupakan potensial menjadi partisipasi maju, yang 

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum 

mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Sebesar 60% 

termasuk partisipasi maju yaitu memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi 

dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Dan 

yang 20 % termasuk partisipasi mandiri yang merupakan kemampuan 

melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan 

sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan 

(Suriyaden, 2016). 

Berdasarkan tabel 5.9 nilai indeks indikator partisipasi dapat juga 

diketahui skor setiap responden terhadap indikator partisipasi, Untuk nilai indeks 

indikator kesejahteraan dapat juga diketahui skor setiap responden terhadap 

indikator kesejahteraan, sebagai berikut: 

Skor ideal untuk indikatorpartisipasi terhadap responden no. 1 : jumlah skor 

indikator (responden) = 20, total skor maksimal = 5 x 5 = 25 (5 = jumlah item 

indikator; 5 = macam skor indikator) sebagai berikut : 
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Indeks indikatorpartisipasi perempuan =
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

      = 
20

25
 

             = 0,800 

Selanjutnya dengan formulasi yang sama hasil penelitihan indikator 

kesejahteraan terhadap responden  di lihat pada tabel 5.6 

Hasil nilai indeks indikator partisipasi terhadap setiap responden diatas 

menunjukan bahwa nilai indeks responden nomor 1-15 secara berturut-turut yaitu 

0,800; 0,480; 0,720; 0,960; 0,800; 0,800; 0,680; 0,240; 0,800; 0,600; 0,760; 

0,920; 0,720; 1,000; 1,000.  Nilai tertinggi pada responden nomor 14 dan 15 

(1,000) sedangkan yang paling rendah pada responden nomor 8 (0,240). 

Responden nomor 2 dan 8 termasuk klasifikasi partisipasi sangat 

tertinggal (≤0,491), nomor 7 dan 10 termasuk klasifikasi partisipasi berkembang 

(>0,599 dan ≤0,707) nomor 1,3,5,6,9,11, dan 13 termasuk klasifikasi partisipasi 

maju (>0,707 dan ≤0,815) sedangkan untuk nomor 4,12,14,15 termasuk 

partisipasi mandiri (>815). Indikator partisipasi berdasarkan nilai per item 

indikator 16,6% termasuk partisipasi sangat tertinggal yaitu mengalami 

kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik 

sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

Sebesar 13,3% termasuk partisipasi berkembang yang merupakan potensial 

menjadi partisipasimaju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan 

ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan partisipasi 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 

Sebesar 46,6% termasuk partisipasi maju yaitu memiliki potensi sumber daya 

sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 
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partisipasi masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi 

kemiskinan Sedangkan untuk 26,6% termasuk partisipasi Mandiri yaitu memiliki 

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat Desa dengan 

ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara 

berkelanjutan (Suryaden, 2016). 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Bapak Lukmanul 

Hakim dalam kutipan wawancara sebagai berikut:  

“Memotivasi kemampuan masyarakat terutama ibu-ibu untuk 
berpartisipasi terhadap sebuah program maupun dalam pengelolaan 
sumber daya manusia. Membutuhkan tahapan-tahapan yang unik dan 
lama, sehingga harus sering dilakukan pertemuan-pertemuan misalkan 
penyuluhan, kursus maupun pelatihan-pelatihan. Hal inipun tidak bisa 
dilakukan pada acara formal saja melainkan pada kesempatan lain 
melihat irama warga masyarakat yang ada terkait dengan waktu dimana 
mereka berada. Kami selaku perangkat desa selalu melakukan sosialisasi 
terhadap program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, misalnya 
pada pertemuan PKK, pengajian ibu-ibu maupun kegiatan sosial lainnya” 
Kalau masalah beternak ibu-ibu desa Dasin udah ndak diragukan lagi bu, 
mereka punya peran besar karena memang rata- rata para suami bekerja 
di luar, sehingga yang “ngopeni” sapinya mulai dari membersihkan 
kandang, memberi pakan minumnya bahkan kadang mencari rumput juga 
ibu – ibu. (wawancara tanggal 1 Februari 2019 di Balai Desa Dasin). 
 
 
 

5.2.4 Indikator Keberanian Mengambil Resiko  

Tingkat indikator keberanian mengambil resiko terhadap masyarakat 

dapat diukur melalui beberapa aspek seperti: melakukan kegiatan 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, meningkatkan kemampuan cara  

mengindentifikasi permasalahan dan mencari solusinya dan Mampu melakukan 

penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Dari hasil penelitian skor ideal untuk 

indikator partisipasi dalam menggunakan peralatan / teknologi saat menjalankan 
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tugas sangat besar : jumlah skor indikator = 53; total skor maksimal (nilai ideal) = 

15 x 5 = 75 ( 15 = jumlah responden, 5 = macam skor indikator) sebagai berikut : 

Indeks indikator keberanian mengambil resiko=
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

       = 
53

75
 

       = 0,707 

 Selanjutnya dengan formulasi yang sama hasil penelitian item indikator 

dapar di lihat pada tabel sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai indeks indikator 

pemberdayaan perempuan terhadap indikator keberanian mengambil resiko per 

item indikator dari indikator a-d secara berturut-turut yaitu 0,707 (Sering 

melakukan kegiatan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi) ; 0,693 

(Sering melakukan kegiatan mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi 

serta solusinya); 0,760 (Selalu meningkatkan kemampuan cara  

mengindentifikasi permasalahan dan mencari solusinya); 0,813 (Mampu 

melakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi). Nilai tertinggi terdapat 

Tabel 5.9Data Hasil Penelitian Keberanian Mengambil Resiko Perempuan Peternak 

No. SKOR UNTUK ITEM INDIKATOR SKOR 
INDEKS 

RES a b c d TOTAL 

1 5 5 3 3 16 0,800 

2 4 4 4 4 16 0,800 

3 2 2 4 4 12 0,600 

4 3 4 3 5 15 0,750 

5 4 4 4 4 16 0,800 

6 1 1 4 4 10 0,500 

7 3 3 4 4 14 0,700 

8 3 1 2 3 9 0,450 

9 4 4 3 4 15 0,750 

10 2 2 4 4 12 0,600 

11 4 4 4 4 16 0,800 

12 4 4 4 4 16 0,800 

13 4 4 4 4 16 0,800 

14 5 5 5 5 20 1,000 

15 5 5 5 5 20 1,000 

JML 53 52 57 61 223   
  

 

0,707 0,693 0,760 0,813 0,743 

Keterangan : 
- 1 : Sangat Setuju 
- 2 : Setuju 
- 3 : Cukup 
- 4 : Tidak Setuju 
- 5 : Sangat Tidak Setuju 

 
- a : Sering melakukan kegiatan mengidentifikasi permasalahan  

yang dihadapi 
- b : Sering melakukan kegiatan mengindentifikasi permasalahan  

yang dihadapi serta solusinya 
- c : Selalu meningkatkan kemampuan cara  mengindentifikasi  

permasalahan dan mencari solusinya 
- d : Mampu melakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi  
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pada  item huruf d sebesar 0,813 dan nilai yang terendah pada item huruf b 

dengan sebesar 0,693. 

Item indikator huruf a dan b termasuk klasifikasi keberanian mengambil 

resiko berkembang (>0,599 dan ≤0,707), sedangkan huruf c dan d termasuk 

klasifikasi keberanian mengambil resikomaju (>0,707 dan ≤0,815). Indikator 

keberanian mengambil resikoberdasarkan nilai per item indikator 50% termasuk 

keberanian mengambil resikoberkembang yang merupakan potensial menjadi 

keberanian mengambil resiko maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk 

peningkatan partisipasi masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan 

menanggulangi kemiskinan. Dan  50% termasuk keberanian mengambil 

resikomaju yaitu memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta 

kemampuan mengelolanya untuk peningkatan partisipasi masyarakat desa, 

kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan (Suriyaden, 2016). 

Berdasarkan tabel 5.10 nilai indeks indikator keberanian mengambil 

resiko dapat juga diketahui skor setiap responden terhadap indikator keberanian 

mengambil resiko, sebagai berikut: 

Skor ideal untuk indikatorkeberanian mengambil resiko terhadap responden no.1: 

jumlah skor indikator (responden) = 16, total skor maksimal = 4 x 5 = 20 (4 = 

jumlah item indikator; 5 = macam skor indikator) sebagai berikut : 

Indeks indikatorkeberanian mengambil resiko=
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

          = 
16

20
 

         = 0,800 

Hasil nilai indeks indikator keberanian mengambil resiko terhadap setiap 

responden diatas menunjukan bahwa nilai indeks responden nomor 1-15 secara 



 

86 
 

 
 

berturut-turut yaitu 0,800; 0,480; 0,720; 0,960; 0,800; 0,800; 0,680; 0,240; 0,800; 

0,600; 0,760; 0,920; 0,720; 1,000; 1,000.  Nilai tertinggi pada responden nomor 

14 dan 15 (1,000) sedangkan yang paling rendah pada responden nomor 8 

(0,240). 

Berdasarkan responden terdapat 6,6 %termasuk klasifikasi keberanian 

mengambil resiko sangat tertinggal (≤0,491) yaitu nomor 8 (0,450), 6,6% 

termasuk klasifikasi keberanian mengambil resikotertinggal (>0,491 dan ≤0,599) 

yaitu nomor 6 (0,500), 20% termasuk klasifikasi keberanian mengambil 

resikoberkembang (>0,599 dan ≤0,707) yaitu nomor 3 (0,600), 7 (0,700), dan 10 

(0,600), 53,3% termasuk klasifikasi keberanian mengambil resikomaju (>0,707 

dan ≤0,815) yaitu nomor 1 (0,800), 2 (0,800), 4 (0,750), 5 (0,800), 9 (0,750), 11 

(0,800), 12 (0,800) dan 13 (0,800) dan  13,3% termasuk klasifikasi keberanian 

mengambil resikomandiri (>0,815) yaitu nomor14 (1,000) dan 15 (1,000). Hasil 

penelitian berdasarkan responden tertinggi termasuk klasifikasi keberanian 

mengambil resikomaju sebesar 53,3% dimana keberanian mengambil resikomaju 

adalah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta 

kemampuan mengelolanya untuk peningkatan keberanian mengambil resiko 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi 

kemiskinan(Suryaden, 2016). 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari ibu UH salah satu peternak 

perempuan dalam kutipan wawancara sebagai berikut: 

“iya bu setelah mengetahui dan terbiasa atau terlibat lasngsung merawat 
ternak sapi syaa atas ijin suami memberanikan diri untuk menambah beli 
sapi lagi bahkan dulu saya berjualan jajan kecil-kecilan saya tinggalkan 
karena saya tahu peluangnya, saya merasa kalau semakin bertambah 
(rumatan) sapi akan bertambah pula penghasilannya bu. Buat tabungan 
kalau ada keperluan yang membutuhkan biaya banyak untuk anak 
sekolah maupun kalau mau punya hajat besar (mantu)” (wawancara 
tanggal 1 Februari 2019 di Kampung Ternak). 
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5.2.5 Indikator Kesadaran Kritis Akan Permasalahan 

Tingkat indikator kesadaran kritis akan permasalahan terhadap 

masyarakat dapat diukur melalui beberapa aspek seperti: melakukan identifikasi 

permasalahan yang dihadapi dalam usaha, mengindentifikasi potensi 

sumberdaya yang dimiliki untuk mengatasi masalah, mampu melaksanakan 

rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan usaha, serta tidak selalu 

tergantung orang lain dalam memutuskan sesuatu. Dari hasil penelitian skor ideal 

untuk indikator kesadaran kritis akan permasalahan dalam menggunakan 

peralatan / teknologi saat menjalankan tugas sangat besar : jumlah skor indikator 

= 61; total skor maksimal (nilai ideal) = 15 x 5 = 75 ( 15 = jumlah responden, 5 = 

macam skor indikator) sebagai berikut : 

Indeks indikator kesadaran kritis akan permasalahanperempuan  

=
 skor indikator (fakta)

total skor maksimal (nilai ideal)
 

      = 
61

75
 

     = 0,813 

 Selanjutnya dengan formulasi yang sama hasil penelitian item indikator 

dapar di lihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 5.10Data Hasil Penelitian Kesadaran Kritis Akan Permasalahan Perempuan Peternak  

         
  

 No. SKOR UNTUK ITEM INDIKATOR SKOR INDEKS 

RES a b  c d E F g h TOTAL 
 

1 4 3 3 4 4 4 3 5 30 0,750 

2 4 3 4 4 4 4 4 4 31 0,775 

3 5 4 4 4 4 5 5 4 35 0,875 

4 4 4 4 3 3 3 4 4 29 0,725 

5 4 2 4 4 4 4 4 4 30 0,750 

6 5 4 4 2 4 4 5 4 32 0,800 

7 4 3 4 4 3 4 2 4 28 0,700 



 

88 
 

 
 

8 1 2 1 2 2 4 3 4 19 0,475 

9 4 4 3 4 4 5 2 4 30 0,750 

10 4 4 4 2 4 4 4 2 28 0,700 

11 4 3 3 4 4 3 4 4 29 0,725 

12 4 3 4 4 4 4 4 4 31 0,775 

13 4 3 4 4 4 4 4 4 31 0,775 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1,000 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1,000 

JML 61 52 56 55 58 62 58 61 463 
  
   0,813 0,693 0,747 0,733 0,773 0,827 0,773 0,813 0,772 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai indeks indikator 

pemberdayaan perempuan terhadap indikator kesadaran kritis akan 

permasalahan per item indikator dari indikator a-h secara berturut-turut yaitu 

0,813 (Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam usaha) ; 0,693 

(Melakukan pemeringkatan masalah dalam usaha berdasarkan prioritas) ; 0,747 

(Mengindentifikasi potensi sumberdaya yang dimiliki untuk mengatasi masalah) ; 

0,733 (Mampu menyusun rencana aksi untuk mengatasi masalah berdasarkan 

potensi sumberdaya yang dimiliki oleh usaha); 0,773 (Mampu melaksanakan 

rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan usaha); 0,827 (Mendapat 

kebebasan menyelesaikan pekerjaan dari lingkungannya); 0,773 (Selalu 

melakukan komunikasi dan koordinasi dengan SDM atau organisasi terkait 

dengan pekerjaan.); 0,813 (Tidak selalu tergantung orang lain dalam 

Keterangan : 
- 1 : Sangat Setuju 
- 2 : Setuju 
- 3 : Cukup Setuju 
- 4 : Tidak Setuju 

- 5 : Sangat Tidak Setuju 

 
- a : Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam  

usaha 
- b : Melakukan pemeringkatan masalah dalam usaha berdasarkan  

prioritas  
- c : Mengindentifikasi potensi sumberdaya yang dimiliki untuk  

mengatasi masalah  
- d : Mampu menyusun rencana aksi untuk mengatasi masalah  

berdasarkan potensi sumberdaya yang dimi 
- e : Mampu melaksanakan rencana aksi untuk meningkatkan  

kemampuan usaha 
- f : Mendapat kebebasan menyelesaikan pekerjaan dari  

lingkungannya 
- g : Selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan SDM atau  

organisasi terkait dengan pekerjaan 

- h : Tidak selalu tergantung orang lain dalam memutuskan sesuatu 
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memutuskan sesuatu). Nilai tertinggi terdapat pada  item huruf f sebesar 0,827 

dan nilai yang terendah pada item huruf b dengan sebesar 0,6693.  

Item indikator huruf a-edan g-h termasuk klasifikasi kesadaran kritis akan 

permasalahanmaju (>0,707 dan ≤0,815) sedangkan untuk huruf f termasuk 

kesadaran kritis akan permasalahanmandiri (>815). Indikator kesadaran kritis 

akan permasalahan berdasarkan nilai per item indikator 87,5% termasuk 

kesadaran kritis akan permasalahanmaju yaitu memiliki potensi sumber daya 

sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 

keberanian mengambil resiko masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan 

menanggulangi kemiskinan. Dan 12,5% termasuk kesadaran kritis akan 

permasalahan mandiri yang merupakan kemampuan melaksanakan 

pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-

besarnya keberanian mengambil resiko masyarakat desa dengan ketahanan 

sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan 

(Suriyaden, 2016).  

Berdasarkan tabel 5.11  nilai indeks indikator kesadaran akan 

permasalahan dapat juga diketahui skor setiap responden terhadap indikator 

kesadaran akan permasalahan, sebagai berikut: 

Skor ideal untuk indikatorkesadaran akan permasalahan terhadap responden 

no.1 : jumlah skor indikator (responden) = 30, total skor maksimal = 8 x 5 = 40 (8 

= jumlah item indikator; 5 = macam skor indikator) sebagai berikut : 

Indeks indikatorkesadaran kritis akan permasalahan=
 skor  indikator  (fakta )

total  skor  maksimal  (nilai  ideal )
 

      = 
30

40
 

           = 0,750 
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Hasil nilai indeks indikator kesadaran kritis akan permasalahan terhadap 

setiap responden diatas menunjukan bahwa nilai indeks responden nomor 1-15 

secara berturut-turut yaitu 0,750; 0,775; 0,875; 0,725; 0,750; 0,800; 0,700; 0,475; 

0,750; 0700; 0,725; 0,775; 0,775; 1,000; 1,000.  Nilai tertinggi pada responden 

nomor 14 dan 15 (1,000) sedangkan yang paling rendah pada responden nomor 

8 (0,475). 

Berdasarkan responden terdapat 6,6 % termasuk klasifikasi kesadaran 

kritis akan permasalahansangat tertinggal (≤0,491) yaitu nomor 8 (0,475), 13,3% 

termasuk klasifikasi kesadaran kritis akan permasalahanberkembang (>0,599 

dan ≤0,707) yaitu nomor 7 (0,700), dan 10 (0,700), 60% termasuk klasifikasi 

kesadaran kritis akan permasalahanmaju (>0,707 dan ≤0,815) yaitu nomor 1 

(0,750), 2 (0,775), 4 (0,725), 5 (0,750), 6 (0,800), 9 (0,750), 11 (0,725), 12 

(0,775) dan 13 (0,775) dan  20% termasuk klasifikasi kesadaran kritis akan 

permasalahanmandiri (>0,815) yaitu nomor 14 (1,000) dan 15 (1,000). Hasil 

penelitian berdasarkan responden tertinngi termasuk klasifikasi kesadaran kritis 

akan permasalahanmaju sebesar 60% dimana desa maju adalah potensi sumber 

daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk 

peningkatan kesadaran akan permasalahan masyarakat desa, kualitas hidup 

manusia, dan menanggulangi kemiskinan(Suryaden, 2016). 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Sulikah yang merupakan salah 

satu peternak dalam kutipan wawancara sebagai berikut: 

“iya bu rata-rata peternak disini mulai kecil sudah terlatih memelihara 
sapi. jadi tidak ada kesulitan. Semua sudah pengalaman bu sampai ada 
ternak yang minta dikawinkan kadang tidak ada suami dirumah saya ya 
langsung telepon petugas bu,baru nanti setelah suami pulang saya cerita 
kalau habis menyuntikkan sapi” (wawancara tanggal 1 Februai 2019 di 
Kampung Ternak). 
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INDEKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kesejahteraan Akses

Partisipasi Kesadaran Kritis akan Permasalahan

Keberanian Mengambil Resiko

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif terhadap lima indikator 

dapat disimpulkan bahwa indikatorkesejahteraan mencapai 0,622 termasuk 

klasifikasi kesejahteraan berkembang; indikator akses  mencapai 0,741 termasuk 

klasifikasi akses maju;indikator partisipasi mencapai 0,752 termasuk klasifikasi 

partisipasi maju; indikatorkeberanian mengambil resiko mencapai 0,743 

termasuk klasifikasi keberanian mengambil resiko maju; dan untuk indikator 

kesadaran kritis akan permasalahan mencapai 0,722 termasuk klasifikasi 

kesadaran kritis akan permasalahan maju. Selanjutnya data nilai tersebut dapat 

disajikan dalam grafik batang seperti pada grafik 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Grafik5.1 Nilai Indeks Pemberdayaan Perempuan 
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