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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penulis berupaya mencari serta mempelajari penelitian yang 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menjadi bahan rujukan, pembanding, dan 

penyempurnaan dalam penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa 

hasil penelitian yang terkait dengan penulisan kajian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh (Amelia PJT, 2019:51) 

dengan judul “Peran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

(UP2K) Dalam Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan 

Ekonomi Masyarakat Di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut 

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Adapun kesimpulan skripsi 

ini menjelaskan bentuk usaha yang menggunakan dana dari 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dilaut 

dendang adalah usaha wajik, sunlight (sabun cuci piring), 

membuat bolu, serta usaha peyek, dan lainnya. Dalam Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) terdapat beberapa 

program yang sudah terlaksana yaitu membuat tas tempat 

minum dari tali kur, membuat bunga dari sabun, membuat 

peyek, membuat sunlight,serta membuat gros jilbab. Dan sarana 

prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan ditanggung 

seluruhnya oleh desa. Untuk dampak dari program Usaha 
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Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sejauh ini 

berdampak positif, masyarakat mengaku sangat terbantu dengan 

adanya pelatihan dan peminjaman dari Usaha Peningkatan 

Pndapatan Keluarga (UP2K) serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan keluarga desa laut dendang. Dan damapak yang 

dapat dirasakan masyarakat salah satunya meningkatkan 

pendapatan kelurgaa. Adapun dampak yang lain didapat dari 

program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 

adalah masyarakat mendapat ilmu tambahan mengenai 

kemampuan dasar seperti salah satunya membuat sabun cuci 

piring, yang hanya bukan mengurangi pengeluaran tetapi juga 

menambah pendapatan yaitu dengan menjual sabun cuci piring 

tersebeut ke tetangga yang tinggal disekitaran rumah.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada objek penelitian yang sama membahas 

tentang peran program UP2K dengan menganalisis faktor 

lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

terletak permasalahan penelitian,bentuk UP2K Kecamatan Loea 

ini serta pada studi kasus lokasi/waktu. penelitian yang 

dilakukan oleh amelia PJT pada tahun 2019 sedangkan 

penelitian saya yang dilakukan di tahun 2021. 

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh (Mohamad Riduan 

Syahputra, 2019:47) dengan judul “Analisis Dampak Program 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Binjai 
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Barat”. Adapun kesimpulan skripsi ini menjelaskan strategi 

yang digunaka kelompok program usaha peningkatan 

pendapatan keluarga ialah bussines strategy dimana para 

anggota berperan untuk merebut pasaran ditengah masyarakat 

untuk memperoleh keuntungan strategi yang sekaligus mampu 

menunjang berkembangnya usaha ketingkat yang lebih baik. 

Adapun kendala yang dihadapi oleh kelompok program usaha 

peningkatan pendapatan keluarga ialah faktor modal, kerusakan 

atau kendala pada alat produksi, pemasaran, bahan baku, label 

halal MUI, serta listrik apabila terjadi pemadaman maka proses 

produksi terganggu atau tidak bisa digunakan. Dampak dari 

kegiatan Program Usaha Peningkatan Pendpaatan Keluarga 

(UP2K) di kecamatan binjai barat berdampak posistif dan cukup 

membantu dan mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil 

dari ibu-ibu rumah tangga. Dan bagi usahanya yang sudah 

berkembang mereka mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 

tetangga-tetangga disekitar rumah produksi.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada objek penelitian yang sama membahas 

tentang analisis dampak program UP2K dengan menganalisis 

faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada titik fokus penelitian analisis dampak 

program UP2K di Kecamatan Binjai Barat, sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis memiliki titik fokus pada 
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dampak program UP2K pada Kecamatan Loea Kabupaten 

Kolaka Timur. 

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh (Rahmita Budiartiningsih 

Dan Reni Gusfrianti, 2010:48) dengan judul “Peranan Program 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Kecamatan Cerenti 

Kabupaten Kuantan Singingi”. Adapun kesimpulan skripsi ini 

menjelaskan peningkatan pendapatan keluarga pada umunya 

akan meningkatkan pola komsumsi atau harta benda keluarga 

tersebut. Sehingga dengan turut bkerjanya anggota rumah 

tangga lainnya seperti istri dan anak, akan menambah 

kesejahteraan rumah tangga tersebut. Program UP2K-PKK 

sebagai basis pemberdayaan perempuan dengan cara langsung 

memberi peran ekonomi kepada kaum perempuan terutama 

pada lapisan masyarakat yang tidak mampu, dengan demikian 

Program UP2K-PKK akan menjadi sebuah struktur yang efektif 

bagi kaum perempuan untuk memainkan peran dan 

membuktikan kualitas dan kapasitasnya sebagai orang yang 

dapat berkiprah pada sektor ekonomi terkhusus dan sektor-

sektor kehidupan lain pada umumnya. Dampak dari Program 

(UP2K) Di Kecamatan Cerenti Kabupaten Singingi cukup 

membantu dan mampu meningkatkan pendapatan usaha kecil 

menengah yang dijalankan oleh kelompok (UP2K) terkhusus 

perempuan. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada peranan program UP2K dalam meningkatkan 

pendapata keluarga dan menggunakan metode deksriptif 

kualitatif dalam penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan 

periode penelitian yang dilakukan oleh rahmita budiartiningsih 

dan reni gusfrianti pada tahun 2010 di Kabupaten Kuantan 

Singingi, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2021 yang 

berlokasi di Kabupaten Kolaka Timur. 

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh (Siti Utami Nurfadillah, 

2019:53) dengan judul “Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Melalui Program UP2K-PKK Di Desa Kayuambon 

Lembang”. Adapun kesimpulan skripsi ini menjelaskan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kayuambon Lembang 

sangat dipengaruhi oleh meningkatnya penghasilan dan taraf 

hidup setiap keluarga yang ada dimasyarakat desa. Salah satu 

usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarkat di desa kayuambon lembang adalah melalui Program 

UP2K-PKK bekerja sama  dengan seluruh stackholder 

danpernagkat pemerintahan desa. Program UP2K-PKK di 

latarbelakangi oleh umumnya rendah tingkat pendpaatan 

keluarga yang merupakan hambatan dalam pencapaian 

kesejahteraan keluarga, salah satu cara unntuk kesejahteraan 

keluarga adalah dengan membina keluarga menuju tata hidup 

ekonomi produktif, selain dari itu upaya peningkatan 
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pendapatan keluarga juga brtujuan untuk menumbuh 

kemampuan wiraswasta keluarga, sebagan besar memperluas 

pekerja kerja. Program UP2K-PKK adalah salah satu bentuk 

program yang diambil pemerintah yang ditujukan kepada kaum 

perempuan dan hanya diprioritaskan kepada mereka yang 

kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau 

mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak mampu 

untuk meningkatkan pendapatan mereka.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada aobjek penelitian yang sama-sama 

membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui program UP2K-PKK dan menunjukan cara yang tepat 

digunakan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah terletak pada independen yang digunakan 

diDesa Kayuambon Lambang. 

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh (Rahmad Reno, 2019) 

dengan judul “Manfaat Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di 

Kelurahan Tejosari Kota Metro”. Adapun kesimpulan skripsi ini 

menjelaskan program usaha peningkatan pendapatan keluarga 

(UP2K) di kelurahan tejosari dalam usahanya memberdayakan 

perempuan-perempuan di kelurahan tejosari memberikan 

manfaat yang positif bagi peningkatan pendapatan 

perekonomian keluarganya, terutama pendapatan bagi ibu 

rumah tangga (IRT). Di lihat mulai dari banyaknya ibu rumah 
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tangga di kelurahan tejosari yang membuat usahanya sendiri 

setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan di Program 

UP2K tersebut. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada aobjek penelitian yang sama-sama 

membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui Program UP2K dalam pemberdayaan perempuan dan 

menunjukan cara yang tepat digunakan. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak 

pada independen yang digunakan diKelurahan Tejosari Kota 

Metro. 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 

A. Pengertian Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 

(UP2K) 

Upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) adalahsalah 

satu program kebijakan pemerintah dari segi perekonomian yang 

dilakukan hampir diseluruh kelurahan,desa atau kecamatan di indonesia 

termasuk di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, dalam 

membangun dan memandirikan masyarakat kelurahan. Segalakegiatan 

ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan 

maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya 

masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta 

sumber lain yang tidak mengikat. Tujuan umum dari UP2K ini adalah 
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tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha 

kelompok ataupun perorangan UP2K, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran kegiatan UP2K (usaha 

peningkatan pendapatan keluarga) ini lebih diutamakan pada keluarga-

keluarga yang berpenghasilan rendah dan telah memiliki usaha namun 

mengalami keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. 

Kelompok pelaksana UP2K dibentuk oleh setiap kelurahan atau 

kecamatan melalui PKK POKJA II. (Syahputra, 2019:65) 

Program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) 

dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang 

merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga adalah 

dengan membina keluarga menuju ekonomi produktif, selain dari itu 

usaha peningkatan pendapatan keluarga juga bertujuan untuk 

menumbuhkan kemampuan wiraswasta kaum perempuan, sebagai 

usaha memperluas lapangan kerja bagi perempuan. (Amelia PJT, 

2019:72) 

B. Program-program UP2K 

Menurut (Mohamad Riduan Syahputra, 2019:77) Program-

program UP2K memiliki beberapa tahap yaitu: 

a. Pembinaan life skill 

Pembinaan ini yang meliputi penyuluhan, pelatihan 

kewirausahaan, dan pengembangan usaha rumah tangga. 

Penyuluhan dan pelathan biasanya datang dari tim 

penggerak PKK dari kota kolaka dan kota kendari. 
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b. Pertemuan anggota 

Acara pertemuan ini dilaksanakan di balai kelurahan 

simbalai kecamatan loea atau dikantor PKK kecamatan loea, 

yang bertujuan untuk membicarakan mensosialiasikan serta 

pengelolaan dana usaha yang telah dijalankan. 

c. Arisan keluarga 

Program ini dilakukan untuk meningkatkan tali 

persaudaraan yang diikuti oleh seluruh pengurus dan 

anggota kelompok UP2K di kecamatan loea. 

d. Mengikuti pameran dan bazar tingkat kecamatan dan kota. 

Dalam kegiatan ini yang dilakukan adalah menunjukan hasil 

karya usaha UP2K kecamatan loea dalam pembuatan. 

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Program UP2K 

Menurut (Mohamad Riduan Syahputra, 2019:82) Dalam 

pelaksanaan program UP2K memiliki beberapa dasar hukum sebagai 

berikut: 

a. Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan 

Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 1993 

Tentang Pedoman Program Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga PKK. 

c. Undang-Undnag No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah. 
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d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2013 

Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan 

Keluarga. 

e. Undang-Undang No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. 

D. Cara Kerja UP2K 

Menurut (Mohamad Riduan Syahputra, 2019:88) Cara kerja 

UP2K memiliki beberapa tahap yaitu: 

a. Menumbuhkan keinginan untuk berubah 

Tahap pertama adalah menumbuhkan keinginan yang 

berubah, dalam tahap ini para perempuan dan ibu rumah 

tangga diberikan wawasan dan kemauan tentang pentingnya 

perubahan untuk kehidupan yang lebih baik terutama dalam 

hal perekonomian. Karena sasaran pemberdayaan disini 

ialah ibu rumah tangga yang disadarkan mengenai perlunya 

perubahan untuk merubah keadaan mereka agar lebih baik 

dari sebelumnya khususnya sejahtera dalam ekonomi. 

b. Menumbuhkan kemauan dan berani melepaskan diri dari 

kesenangan atau kenikmatan 

Tahap kedua adalah tahap dimana mereka diberikan 

semangat dan keinginan yang besar agar mampu menjadi 

seorang perempuan yang mandiri dan produktif. Para 

perempuan diharapkan memiliki suatu pekerjaan sehingga 

mereka dapat memiliki penghasilan sendiri tanpa harus 

meminta kepada suami. 
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c. Mengambangkan kemauan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan pemberdayaan 

Tahap ketiga adalah tahap mengembangkan kemana 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Pada 

tahap ini tim PKK kecamatan loeasebagai pengurus 

langsung dari program UP2K melakukan sosialisasi kepada 

perempuan kecamatan loea. Dalam tahap ini peran pengurus 

program UP2K sangat penting dalam mengajak ibu-ibu 

rumah tangga untuk mengikuti program UP2K. Peningkatan 

partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan  

Tahap keempat adalah tahap peningkatan partisipasi 

dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh tim 

penggerak PKK kota kolaka timur kepad atim penggerak 

PKK kecamatan yang selanjutnya disampaikan kepada 

masyarakat simbalai. Hal ini dilakukan oleh tim penggerak 

PKK kecamatan loea saat mereka berada dilingkungan 

masyarakat serta di ruangan gedung PKK kecamatan loea. 

d. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan 

pemberdayaan 

Tahap kelima adalah pemberdayaan peningkatan peran 

dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, dimana pada 

tahap ini anggota UP2K akan dilihat dalam kemmapuannya 

agar anggota program UP2K dalam menjalankan usaha yang 

dijalani dengan baik dan benar, karena setiap bulannya 

mereka harus membayar cicilan pengembalian dana yang 
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dipinjam kepada bendahara progrma UP2K. Program UP2K 

ini sudah berjalan selama. 

Adapun tujuan-tujuan dari UP2K ialah terdiri dari 2 

macam tujuan program UP2K, yaitu: 

1) Tujuan umum program UP2K 

Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga 

melalui usaha kelompok atau perorangan UP2K-

PKK, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarga. 

2) Tujuan khusus program UP2K 

a) Membantu modal usaha bagi usaha ekonomi 

lemah yang menumbuhkan kewiraswastawan. 

b) Membantu pengembangan usaha bagi usaha 

yang membutuhkan penambahan modal. 

c) Membantu modal usaha untuk perkreditan guna 

memenuhi kebutuhan modal dan mengurangi 

ketergantungan dari para pelepas uang atau 

rentenir yang jelas diharamkan oleh ajaran islam. 

d) Menumbuh kembangkan kegiatan usaha yang 

bersifat koperatif untuk memperkokoh 

perkembangan KUD.  
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2.2.2 Pendapatan 

A. Pengertian Pendapatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendapatan 

adalah sejumlah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan 

organisasi dalam bentuk upah dan gaji, sewa bunga, komisi,ongkos, 

dan laba, bersama dengan bantuan, tunjangan pensiun, lanjut usia dan 

lain-lain. 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas 

perusahaan yang dikenakan dengan sebutan yang berbeda seperti, 

penjualan, penghasilan jasa, bunga, income memberikan pengertian 

pendapatan yang lebih luas, income meliputi pendapatan yang berasal 

dari luar negeri operasi normalnya. Sedangkan revenu merupakan 

penghasilan dari hasil penjualan peroduk, barang dagangan, jasa dan 

perolehan dari setiap transaksi yang terjadi. (Mohamad Riduan 

Syahputra, 2019:65) 

Menurut (Sukirno, 2010:43) Pendapatan pribadi dapat dikatakan 

semua jenis pendapatan termasuk pendapatan diperoleh tanpa 

memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh suatu negara. 

Selanjutnya menurut ilmu ekonomi pendapatan adalah nilai maksimum 

seseorang dalam suatu periode keadaan semula, pengertian tersebut 

menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap komsumsi 

selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta 

kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh 

selama satu periode, bukan hanya yang dikomsumsi. 
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Dari definisi pendapatan diatas menurut ilmu ekonomi tersebut 

dapat diartikan perubahan nilai dari perubahan harta kekayaan suatu 

badan usaha perubahan nilai berrdasarkan total awal pendirian usaha 

yang ditambah dengan hasil keseluruhan yang diperoleh seorang 

pemilik usaha dalam bentuk periode. Pendapatan merupakan bagian 

dari usaha untuk mengembangkan penbangunan ekonomi guna 

mempertinggi tingkat kesejahteraan dan pendapatan hidup masyarakat. 

Pembangunan ekonomi, dalam jangka panjang bertujuan untuk 

mencapai kenaikan pendapatan nyata perkapita, kesempatan kerja yang 

lebih luas atau kesempatan berwirausaha yang lebih luas, mengurangi 

perbedaan perkembangan pembangunan dan kemamkmuran antar 

daerah, serta merubah struktur perekonomian agar tidak berat sebelah. 

Sebagai ukuran kemajuan ekonomi tersebut secara langusng 

akan memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai mana disebutkan bahwa: 

“pengeluaran komsumsi diasumsukan merupakan fungsi dari 

pendapatan disposibel (disposibel incom)” tingkat komsumsi seseorang 

atau ruah tangga tidak hanya tergantung pada current income pada 

periode itu saja, akan tetapi juga yang lebih penting adalah pada 

pendapatan yang diharapkan diterima dalam jangka penjang. Dalam hal 

ini, individu diasumsikan merencanakan suatu pola pengeluaran 

komsumsi semasa hidup yang didasarkan atas selama hidup 

mereka.(Amelia PJT, 2019:61) 

Dalam al-quran Allah SWT mengajukan agar menghidupi 

kebutuhan sehari-hari manusia yaitu dengan mencari penghasilan 
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berupa pendapatan yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 

29 sebagai berikut:  

 

َٰٓأَيُّهَاٱلَِّذيهََ لَُكمَبَۡيىَُكمَبََِيَ  ْاَأَۡمَى  ِطلََِءاَمىُىْاَََلَتَۡأُكلُىَٰٓ َزةًََعهَتََزاٖضََٱۡلبَ  ََٰٓأَنَتَُكىَنَتَِج   إَِلَّ

َ َإِنَّ ْاَأَوفَُسُكۡمۚۡ ََوََلَتَۡقتُلُىَٰٓ ىُكۡمۚۡ ََمِّ  ٩٢ََكاَنَبُِكۡمََرِحيٗماََٱّللَّ

 

Terjemahan:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-nisa: 29) 

 

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa umat islam jika telah 

selesai menunaikan shalatnya, diperintahkan Allah SWT untuk 

berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya berupa 

penghasilan, ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain, 

kemudian umat islam diperintahkan mengingat Allah SWT di dalam 

maupun luar dari pada ibadah sholatnya, dan selalu berikhtiar yaitu giat 

berusaha untuk mencapai tujuan yang baik, mulai disisi-Nya dan 

terhormat dalam pandangan manusia. Pendapatan yang berhak 

diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah 

ujrah (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah 
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bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai 

bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. 

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut (Mohamad Riduan Syahputra, 2019:70) Memiliki 

beberapa penjelasan sebagai berikut: 

a. Individu dalam keluarga yang tidak bekerja pendapatan 

(uang) yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang 

adalah hasil yang di dapat dari kegiatan ekonomi. Kegiatan 

ekonomi akan terlaksana dan berjalan baik apabila adanya 

kesadaran dari individu untuk bekerja. Pada hakikatnya, 

kemungkinan besar minimnya pedapatan yang diterima 

seseorang sebabkan oleh adanya individu dalam keluarga 

tidak bekerja, sehingga dapat mengakibatkan perekonomian 

dalam keluarga tersebut tidak mengalami peningkatan. 

b. Individu melakukan pekerjaan, tapi hasilnya pas-pasan 

(tidak ada kelebihan) biasanya semua individu dalam 

keluarga ikut terlibat sepenuhnya dalam bekerja, namun 

hasil yang diterima hanya pas-pasan. Mungkin pekerjaan 

yang dilakukan hanya bisa menghasilkan input yang 

terbatas, sehingga menyebabkan pendapatan yang diterima 

hanya pas-pasan pula atau pendapatan yang diperoleh habis 

dikomsumsi dalam sehari. 

c. Modal merupakan kekayaan yang bisa memperpanjang 

kegiatan usaha. Dimana pengertian lain dari modal adalah 
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kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kegiatan 

produksi. 

d. Selanjutnya, untuk dapat meningkatkan pendapatan para ibu 

rumah tangga yang diperoleh dari penjualan olahan dan 

kerajinan adalah sangat bijak bila dilihat kembali pengertian 

harga sebagai tolak ukur dapat memahami makna yang 

dimaksud. Ada pengertian lain bahwa harga adalah jumlah 

kompensasi (uang maupun barang) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumalah kombinasi barang dan jasa. 

e. Volume penjualan merupakan sasaran program yang 

penting dan merupakan dasar banyak digunakan untuk 

menilai prestasi penjualan, wilayah penjualan dan program. 

Akan tetapi dalam kebanyakan hasl volume penjualan tidak 

akan cukup sebagai suatu sasaran program karena beberapa 

faktor yaitu: 

1) Program penjualan dan distribusi memerlukan biaya dan 

usaha yang dirancang untuk meningkatkan penjualan 

mungkin tidak sesuai dengan sarana produk mengenai 

peningkatan laba. 

2) Hasil penjualan sering ditentukan oleh tindakan-

tindakan para pesaing, lingkungan atau program 

pemasaran lain yang berada diluar kendali. 

3) Peran pokok dari suatu program peasaran adalah 

melaksanakan strategi pemasaran. 
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4) Sasaran penjualan tidak memberikan pedoman kepada 

pengusaha mengenai bagaiamana meningkatkan atau 

mempertahankan volume penjualan. 

f. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan 

manajerial prorangan atau kelompok untuk memperoleh 

yang mereka butuhkan dan ditingkatkan melalui pembuatan 

dan pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain. Masalah 

pemasaran adalah dalam mengelola produksi sebagaimana 

telah dikemukakan bahwa produksi pada hakikatnya adalah 

refleksi dan komunikasi, sebuah produksi dimaksdukan 

unruk dijual kepasar atau kekomsumen. 

Pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan 

manjerial yang membuat individu dan kelompok apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan, lewat penciptaan dan 

pertukar timbal. Pemasaran bererti aktivitas manusia yang 

terjadi dalam kaitannya dengna pasar. Pemasaran berarti 

bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang 

potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan 

keinginan manusia. 

C. Indikator Pendapatan 

Menurut  (Sukarno Wibowo Dan Dedi Supriadi, 2013) Berikut 

ini ialah mengenai indikator dari perbedaan yang rill, yaitu pendapatan 

pokok, pendapatan tambahan, pendapatan lainnya. 
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a. Pendapatan pokok  

Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat 

periodeik atau semi periodik. Jenis pendapatan ini 

merupakan sumber pokok yang bersifat permanen. 

b. Pendapatan tambahan  

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga 

yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat 

tambahan. 

c. Pendapatan lain 

Pendpaatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak terduga 

pendapatan lain-lain berupa bantuan dari orang lain. 

2.2.3  Peningkatan Pendapatan Keluarga 

A. Pengertian peningkatan pendapatan keluarga 

Secara umum, peningkatan adalah sebuah upaya untuk 

menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantiatas dalam 

kemajuan. Peningkatan juga dapat berarti perubahan keterampilan dan 

kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga 

berarti pencapain dalam sebuah proses, ukuran, sifat, hubungan dan 

sebagainya. 

Kata peningkatan biasanya digunakan untuk arti yang positif 

dan dapat mengambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang 

negatif berubah menjadi positif. sedangkan hasil dari sebuah 

peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah 

jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. 
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Sedangkan kualitas mengambarkan niali dari suatu objek karena 

terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari 

suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu 

titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada 

tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapain 

yang telah diharapkan. Menurut reksoprayino, pendapatan dapat 

diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode 

tertentu. Dengan demikian pendapatan jumlah penghasilan yang 

diterima oleh seseorang untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa 

atas faktor-faktor produksi yang telah diberikan ataupun 

disumbangkan. (Mohamad Riduan Syahputra, 2019:79) 

Menurut (boediono, 2002) Pendapatan seseorang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya: 

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber pada 

hasil-hasil tabungan pada tahun ini dan warisan atau 

pemberian. 

2. Harga perunit dari masing-masing faktor produksi yang 

dimana harga ini ditentukan oleh penawan dan permintaan 

di pasar faktor produksi. 

3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan 

sampingan. 

Berdasarkan uraian diatas, pendapatan merupakan suatu 

imbalan yang diterima sudah dikerjakan melalui suatu kegiatan usaha 
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perekonomian maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan 

produksi, distribusi, pertukaran komsumsi barang dan jasa. Ekonomi 

secara umum adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah 

tangga. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat ialah mengatur urusan 

harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikian, pengembangan 

maupun distribusi. 

Rumah tangga atau keluarga adalah suatu kumpulan dari 

masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami-istri, anak-anak, 

mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga atau keluarag yang 

sah ini menurut islam adalah setelah akad nikah atau perkawinan, yang 

sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peningkatan pendapatan 

keluarga adalah suatu keadaan yang ditandai dengan bertambahnya 

penghasilan yang diterima seseorang dalam hitungan jam, hari, minggu, 

ataupun bulan atas apa yang sudah dikerjakan melalui suatu suatu 

kegiatan usaha perekonomian dalam bidang produksi, distribusi, 

komsumsi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup seluruh anggota keluarga. (M. Sholahuddin, 2007) 

B. Bentuk-bentuk Pendapatan Keluarga 

Pendapatan bisa disebut juga dengan income yaitu imbalan 

yang diterima oleh seluruh keluarga pada lapisan masyarakat dalam 

suatu negara atau daerah, dari penyerahan faktor produksi atau setelah 
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melakukan kegiatan perekonomian. Pendapatan tersebut digunakan 

oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan komsumsi dan sisanya 

merupakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan di esok harinya. 

(Mohamad Riduan Syahputra, 2019) 

Menurut (Bambang Swasto Sunujarjo, 2009) Mengatakan 

bahwa ada beberapa kategori yang masuk dalam bentuk-bentuk 

pendapatan, yaitu: 

a. Pendapatan yang berupa uang yang segala penghasilan 

berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima 

biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi. 

b. Pendapatan yang berupa barang yaitu segala pendapatan 

yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk 

balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa seperti 

beras, pengobatan, transportasi, dan perumahan. 

c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan segala 

penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya 

membuat perubahan dalam keuangan umah tangga atau 

keluarga. 

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan rill dari seluruh 

anggpta rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama maupun persorangan dalam rumah tangga. Pendapatan dalam 

konteks rumah tangga atau keluarga merupakan jumlah keseluruhan 

dari pendapatan formal, informasi dan pendapatan subsistem. 
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Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa uang 

atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan 

informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan 

tambahan diluar jam pokoknya. Sedangkan pendapatan subsistem 

adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai 

dengan uang dan terjadi bila produksi dengan komsumsi terletak 

disuatu tangan atau keluarga. 

C. Sumber-sumber Pendapatan Keluarga 

Menurut (Suparmoko) Mengatakan bahwa pendapatan ekonomi 

keluarga sebenarnya bersumber dari: 

a. Gaji dan upah yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang 

tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain. 

b. Pendapatan dari usaha sendiri yaitu dari nilai total dari hasil 

produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar 

dan  usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga. 

c. Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang diperoleh 

tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya 

merupakan pendapatan sampingan seperti pendapatan dari 

hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti tanah, rumah, 

dan pendapatan pensiun. 

Akan tetapi, pendapatan yang diperoleh para keluarga tidak 

seluruhnya dari hasil kegiatan ekonomi produktif saja melainkan 

seperti penjelasan pada point C diatas ialah melainkan dapat diperoleh 

dari kegiatan ekonomi lainnya ataupun sampingan untuk mengisi waktu 
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luang. Pada dasarnya pendapatan dapat menopang keberhasilan, 

kemakmuran, dan kemajuan perekonomian suatu masyarakat disetiap 

daerah/negara. Oleh karena itu, kondisi ekonomi keluarga ataupun 

masyarakat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Semakin besar 

pendapatan yang diperoleh keluarga atau masyarakat, 

perekonomiannya akan meningkat, sebaliknya jika pendapatan 

masyarakat tidak mengalami peningkatan. Sumber daya perempuan 

sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan keluarga. Namun pada kenyataannya 

masih cukup banyak keluarga yang belum dapat meningkatkan 

pendapatannya, sehingga tingkat pendapatan keluarga tidak meningkat. 

Pada umumnya, pendapatan keluarga dikelurahan tidak berasal dari 

satu sumber saja, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. 

Pendapatan yang rendah mengharuskan anggota keluarga untk 

bekerja atau berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pendapatan keluarga ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat 

kekayaan dan besarnya modal yang dimiliki oleh sebuah keluarga. 

Sebab, pendapatan yang besar mencerminkan tersedianya dana yang 

cukup untuk melakukan kegiatan usaha sedangkan pendapatan yang 

rendah menyebabkan menurunnya investasi dan upaya menumpukan 

modal. 

D. Pengelolaan Pendapatan Keluarga 

Pengelolaan ekonomi keluarga atau ekonomi rumah tangga 

adalah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan,memonitor, 
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mengevaluasi, mengendalikan perolehan dan pengunaan sumber-

sumber ekonomi keluarga khususnya agar tercapai tingkat pemenuhan 

kebutuhan seluruh anggota keluarga secara optimum dan memastikan 

adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga. 

Manfaat pengelolaan ekonomi keluarga yang dilakukan dengan 

baik dan benar yaitu: 

a. Kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarga dapat 

terpenuhi secara optimal. 

b. Pertumbuhan ekonomi keluarga, 

c. Menjaga stabilitas kehidupan ekonomi keluarga. 

Prinsip pengelolaan ekonomi keluarga adalah upaya untuk 

selalu meningkatkan pendapatan dan melakukan pengendalian 

pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga agar dapar 

surplus (kelebihan) secara kontinyu yang diakumulasikan menjadi 

kekayaan semakin besar. (Mohamad Riduan Syahputra, 2019) 

 

 


