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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh 

istri petani disekitar domestik dan politik dalam meningkatkan pendapatan rumah 

tangga di kawasan wisata Kuta Kabupaten Lombok Tengah. Penilitian ini 

dilaksanakan di Desa Kabupaten Lombok Tengah, dengan jumlah sampel 

sebanyak 30 istri petani. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan 

kuantitatif, penelitian mengambil data dengan tektik survey dan wawancara. 

Pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan peran istri petani dalam meningkatkan 

pendapatan rumah tangga di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Semangat para istri bekerja sangat besar 

meskipun dengan penghasilan yang sangat kecil para istri petani telah ikut ambil 

bagian dalam menambah pendapatan keluarga dengan melakukan pekerjaan di 

sekitar publik untuk membantu suami. Dengan bekerjanya istri secara otomatis 

perannya menjadi ganda, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan sebagai ibu yang 

bekerja. 

 

Kata Kunci : Peran, istri, Petani, Pendapatan 
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Abstract 

This study aims to fin out what is done by the farmers wives in domestic and 

public sectors in increasing household income in the Kuta tourist area of central 

Lombok District. This research was carried out in Kuta central lombok, with 30 

farmers wives as samples. This research methods are using kualitatif and 

kuantitatif methods. This research data retriveral with survey techniques and 

interview. Sample selection is using purpossive sampling that is the technique of 

determining samples with certain considerations.  

The result of this study show the role of the farmers wives in increasing household 

income in Kuta central Lombok regency, with directly, the role of the farmers 

wife is very strong and the enthusiasm of the wives work very large event though 

with a small income. The farmers wives have taken part in adding family income 

by doing this work in the public sector to help their husband. As the wives is a 

worker, the role of the wives automatically become double, the first one as a 

housewives and the second one as a worker wives. 

 

Keywords: Role, Income, farmer and wife 
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PENDAHULUAN 
 

Menurut nakajima (1986), mengkaji setor pertanian di negara sedang 

berkembang seperti Indonesia, menyangkut tiga karakteristik aspek penting yaitu 

(1) Karakteristik teknologi produksi pertanian, (2) karakteristik rumah tangga 

petani sebagai salah satu unit ekonomi, dan (3) karakteristik produk-produk 

pertanian sebagai komoditas. Aspek rumah tangga petani merupakan aspek 

penting di Indonesia disumbang oleh kegiatan usahatani rumah tangga. 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yakni mayoritas mata pencaharian 

penduduknya dengan mengendalikan bercocok tanam. Sebagian besar pertanian 

Indonesia dikelola oleh masyarakat pedesaan. Sama halnya dengan daerah NTB , 

dalam struktur perekonomiannya sektor prtanian masih menajsi sektor yang 

paling dominan, selain itu sektor ini masih menyerap jumlah tenaga kerja yang 

besar pula, karena msih banyak penduduk di NTB yang menggantungkan 

hidupnya melalui usaha pertanian. 

Negara Indonesia memiliki beranekaragam wisata dan budaya yang terbentang 

dari Sabang sampai Marauke, mulai dari tempat wisata dan objek wisata yang 

kaya akan keindahan wisata alam, taman wisata, taman budaya, hingga wisata 

kulinernya banyak yang menyebutkan Indonesia adalah surga dunia yang 

memiliki banyak keanekaragaman wisata yang begitu indah dan memiliki kekhas 

dimana tiap daerahnya memiliki kebudayaan yang berbeda yang melambangkan 

ciri khas dari daerah tersebut dan banyak turis, baik turis domestik maupun 

mancanegara yang mengagumi keanekaragaman budaya dan wisata di Negara 

Indonesia. 

Nusa Tenggara Barat, pembanguan sektor pariwisata dalam tahap 

pembangunan daerah telah dapat memberikan peranan dan kontribusi yang cukup 

besar terhadap pertumbuhan pembanguan daerah terutama terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan lapangan 

usaha, sehingga pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan 

kebijakan dengan menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan, maka 

dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan yang dilakukan 

secara one maker,maupun dilakukan secara joint venture dan bahkan dilakukan 

murni swasta (Dinas pariwisata, 2005 dalam zakiah, 2006). 

Di NTB tahun 2010, produksi rumpt laut 221.000/ton atau 44.021 ton kering. 

Sedang potensi areal budidaya rumput laut 25.206 ha, namun tingkat 

pemanfaatannya 6.952,42 ha. Nilai produksi kering rumput laut 728.000 per rakit. 

Dalam 1 hektar terdiri 100 rakit dan petani rumput laut panen bias delapan kali 

setahun (satu siklus). Pendapatan masyarakat sangan menjanjikan dari rumput 

laut. Dari produksi rumput laut kering saja Rp 118 juta/tahun.  

Desa Kuta kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah merupakan 

salah satu tempat pemerintah Lombok Tengah mengembangkan pariwisata yakni 

pariwisata bahari. Tindakan pemerintah ini didukung oleh potensi alam yang 

dimiliki oleh desa kuta yakni keindahan pantai. Hal ini sangat menjanjikan bila 

dikembangkan. Pantai tersebut saat ini dikenal dengan sebutan “pantai kuta” yang 

diambil dari desa tempatnya berada. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui besarnya 

curahan waktu kerja dan pendapatan ibu rumah tangga dari berbagai jenis 

kegiatan (2) Untuk mengetahui besarnya kontribusio pendapatan ibu rumah 
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tangga terhadap pendapatan rumah tangga (3) Untuk mengetahui kendala-kendala 

apa saja yang di hadapi ibu rumah tangga dalam melakukan pekerjaan gun 

menambah pendapatan keluarga. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah Rumah tangga Petani di mana ibu rumah 

tangga ( istri ) ikut serta dalam mencari nafkah guna menambah pendapatan 

keluarga. Penentuan responden ditentukan secara quota sampling (penjatahan) 

dengan jumlah responden seluruhnya 30 orng yang dipilih 2(dua) Desa yakni 18 

orang desa Sengkol dan 12 orang di Desa Kuta Kecamatan Pujut kabupaten 

Lombok Tengah. Penentuan responden tersebut dilakukan dengan teknik 

penelusuran.  

Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini antara lain : (1) 

Identifikasi jenis kegiatan produktif seluruh anggota keluarga responden yang 

berada di kawasan pariwisata  (2) Jumlah hari kerja yang digunakan adalah 

seluruh hari yang digunakan anggota rumah tangga untuk melakukan kegiatan-

kegiatan produktif dalam satuan hari per bulan maupun per tahun. (3) Pendapatan 

anggota keluarga merupakan selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

atau pengeluaran (biaya variabel ditambah biaya tetap) baik dari pekerjaan pokok 

maupun pekerjaan sampingan (sektor pariwisata).  (4) Biaya produksi merupakan 

seluruh biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan suatu usaha yang berupa : 

biaya tetap dan biaya variabel (5) Pendapatan rumah tangga petani dari beberapa 

sumber pendapatan yakni usahatani dan luar usahatani.  (6) Kontribusi pendapatan 

rumah tangga dalam penelitian ini yaitu besarnya sumbangan penghasilan suatu 

usaha tertentu terhadap total pendapatan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang 

dilakukan rumah tangga terhadap pendapatan total rumah tangga.  (7) Untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi ibu rumah tangga dalam menjalankan 

usahanya dilakukan dengan cara menginventarisasi hasil temuan di lapangan 

kemeudian dianalisis secara deskriptif. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitiandiketahui bahwa umur responden berkisar 22-

52 tahun dengan rata-rata umur 36 tahun. Keadaan umur responden dapat dilihat 

pada tabelberikut : 
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Tabel 1. Keadaan Umur Responden di Daerah Penelitian Kawasan Wisata Kuta 

Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut : 

NO Kisaran Umur 

(tahun) 

Jumlah Responden  

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

>60 

1 

8 

11 

9 

1 

3,33 

26,67 

36,67 

30,00 

3,33 

Jumlah 30 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Dari Tabel di atas, terlihat bahwa cara ibu rumah tangga yang melakukan 

kegiatan ekonomi sebanyak 28 orang (90%) berada pada kisaran 25-50 tahun. 

Kisaran umur tersebut jika dikaitkan dengan kemampuan kerja dan cara berfikir 

relative sama untuk menghasilkan barang atau jasa.  

 

Gambaran Umum Kegiatan Ekonomi Ibu Rumah Tangga di Kawasan 

Wisata Pantai Kuta 

 Bagi masyarakat khususnya yang tinggal dikawasan wisata Pantai Kuta, 

dalam satu tahun dikenal dua macam bulan yakni bulan ramai dan bulan sepi. 

Bulan ramai berlangsung dari minggu terakhir bulan juli sampai minggu pertama 

bulan agustus dan minggu terakhir bulan desember sampi minggu pertama bulan 

januari atau dapat dikatakan bahwa bulan ramai berlangsung pada saat hari-hari 

libur. Dikatakan bulan ramai karena pada saat ini jumlah pengunjung yang dating 

meningkat.Bulan sepi berlangsung pada bulan selain bulan ramai, pada bulan ini 

jumlah pengunjung yang datang sedikit. 

Kegiatan ekonomi yang dilakukan ibu rumah tangga terutama berlokasi di 

sepanjang pesisir pantai Kuta. Lokasi ini merupakan tanah milik pemerintah. 

Pemeintah telah mengalokasikan kawasan tersebut sebagai tempat mebangun kios 

atau kedai sebagai tempat berjualan. 

 Selain sebagai tempat berjualan, tempat ini juga digunakan langsung 

sebagai tempat tinggal. Banyak diantara mereka yang dating dari desa lain dan 

membuka usaha tempat lokalisasi tersebut dan menetap disana, bahkan antara 

mereka ada yang sudah menetap sejak lima tahun yang lalu. Ibu rumah tangga 

yang berada ditempat lokalisasi ini biasanya adalah ibu rumah tangga yang 

bekerja sebagai pedagang kain, souvenir, dan makanan kecil. 

 

Kegiatan Ekonomi Produktif 

 Kegiatan ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan 

memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan penghasilan dan 

menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.Dan bisa juga diartikan 

sebagai kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi yang dilakukan dan dapat 

mendatangkan penghasilan bagi rumah tangga responden. 
Hal ini mencakup beberapa kegiatan antara lain yang paling banyak 

dilakukan adalah berdagang.  
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Tabel 4. Kegiatan-kegiatan produktif dikawasan wisata Kuta Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2016 dan persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut : 

No Jenis Kegiatan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pedagang makanan kecil 

Pedagang kain dan 

makanan kecil 

Pedagang kain dan 

souvenir 

Pedagang barang kerajinan 

Pedagang ikan 

Pedagang kain 

Pedagang nasi 

Budidaya rumput laut 

Buruh rumput laut 

Penyewaan selancar 

10 

2 

 

1 

 

1 

4 

1 

2 

1 

7 

1 

33,33 

6,67 

 

3,33 

3,33 

 

13,33 

3,33 

6,67 

3,33 

23,33 

33,33 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan yang paling banyak 

dilakukan adalah bekerja sebagai pedagangan makanan kecil yakni sebesar 

33,33%, kemudian sebagai buruh rumput laut 23,33%, pedagang ikan 13,33%, 

pedagang kain dan makanan kecil 6,67%, pedagang nasi 6,67%, pedagang kain 

dan souvenir, pedagang barang kerajinan, pedagang kain, budidaya rumput laut 

dan penyewaan alat selancar masing-masing 3,33%. 

 

Analisis Pendapatan  

 Bagi para masyarakat khususnya mereka yang memiliki bidang 

usaha/pekerjaan di sektor kawasan wisata kuta, dalam satu tahun dikenal dua 

macam bulan yakni bulan ramai dan bulan sepi.Bulan ramai berlangsung pada 

saat pengunjung banyak yang datang atau meningkat, bulan ini terjadi pada akhir 

bulan Juli sampai awal bulan Agustus dan akhir bulan Desember sampai awal 

bulan Januari.Bulan sepi berlangsung pada saat pengunjung jarang ada yang 

datang yakni bulan selain pada bulan ramai yakni dari pertengahan bulan januari 

sampai akhir bulan juni. 

 Dalam penelitian ini, semua variable yang didefinisikan dan dianalisis 

seperti biaya, pendapatan, produktivitas dan yang lainnya dihitung dalam satuan 

per bulan pada bulan ramai dan sepi. 

 

Biaya Variabel 

 Biaya variable merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan ibu rumah tangga 

(responden) dalam melakukan kegiatan produktifnya untuk memperoleh faktor 

variabel dimana nilainya tidak tetap.Dalam hal ini untuk kegiatan berdagang yang 

menjadi komponen biaya variabelnya adalah biaya transportasi untuk pengadaan 

barang dagangan. Biaya-biaya variable untuk kegiatan yang lain dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

 Untuk mengetahui berapa besar biaya variable yang dikeluarkan ibu 

rumah tangga dalam melakukan kegiatannya dan dilihat pada table 5 berikut : 
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Tabel 5. Rata-rata Biaya Variabel dalam Setiap Jenis Kegiatan Produktif Per 

Bulan Kawasan Wisata Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 

sebagai berikut : 

No Jenis Kegiatan Rata-rata biaya Variabel (Rp) 

Ramai (Rp) Sepi (Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pedagang makanan kecil 

Pedagang kain dan makanan kecil 

Pedagang kain dan souvenir 

Pedagang barang kerajinan 

Pedagang ikan 

Pedagang kain 

Pedagang nasi 

Budidaya rumput laut 

Buruh rumput laut 

Penyewaan selancar 

3.178.400 

2.410.000 

5.375.000 

2.200.000 

530.000 

2.105.000 

10.400.000 

8.250.000 

300.000 

4.500.000 

1.199.500 

1.922.500 

2.625.000 

2.200.000 

530.000 

855.000 

3.500.000 

8.250.000 

300.000 

4.500.000 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Dari jumlah tersebut kegiatan sebagai pedagang nasi mengeluarkan biaya 

yang paling besar yakni Rp. 10.400.000 pada bulan ramai dan pada bulan sepi 

buruh rumput laut mengeluarkan biaya paling banyak sebanyak Rp. 8.250.000 

dikarenakan tidak ada perubahan siklus biaya variabel setiap musimnya.Pada 

kegiatan buruh rumput laut, dapat dilihat bahwa rata-rata biaya variabel yang 

dikeluarkan adalah paling kecil sebesar Rp. 300.000.Hal ini disebabkan karena 

pada kegiatan buruh rumput laut hanya mengandalkan tenaga saja, dan kegiatan 

ini mudah dilakukan, karena itu upahnya pun kecil. Kegiatan ini tidak 

mengeluarkan biaya transportasi seperti kegiatan lain, karena jarak antara tempat 

tinggal responden dengan tempat kerja tidak terlalu jauh, bisa ditempuh dengan 

jalan kaki. 

 

Biaya Tetap 

 Biaya tetap merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

faktor tetap. Untuk menentukan besarnya biaya tetap dihitung dengan menghitung 

nilai penyusustan dari benda atau barang yang bersifat tetap atau tahan lama yakni 

nilai total dibagi dengan umur atau masa pakai barang tersebut. 

 Nilai total diperoleh dari jumlah barang dikalikan dengan harga barang 

per/unit. Besarnya biaya tetap yang dikeluarkan pada tiap kegiatan dapat dilihat 

pada table berikut : 
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Tabel 6. Rata-rata Biaya Tetap Yang di Keluarkan Responden Kawasan Wisata 

Kuta Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan Kegiatan per Bulan 

Tahun 2016 

No Jenis Kegiatan Rata-rata Biaya Tetap (Rp) 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pedagang makanan kecil 

Pedagang kain dan makanan 

kecil 

Pedagang kain dan souvenir 

Pedagang barang kerajinan 

Pedagang ikan  

Pedagang kain 

Pedagang nasi 

Budidaya rumput laut 

Buruh rumput laut 

Penyewaan selancar 

14.496 

14.792 

 

14.796 

14.796 

4.598 

14.796 

8.463 

79.500 

- 

223.510 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Dari tabel di atas pada kegiatan buruh rumput laut tidak ada biaya tetap 

karena seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pada kegiatan buruh rumput laut 

hanya mengandalkan tenaga tidak ada diperlukan peralatan lain. 

 

Penerimaan 

 Penerimaan dalam penelitian ini adalah penghasilan yang diterima ibu 

rumah tangga dari kegiatan ekonominya sebelum dikurangi dengan total biaya 

yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan tersebut. Besarnya penerimaan 

diperoleh ibu rumah tangga dapat dilihat pada tabel 7 berikut : 

Tabel 7. Rata-rata penerimaan per bulan yang diperoleh ibu rumah tangga dari 

masing-masing kegiatan di kawasan wisata Kuta Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2016 
No Jenis Kegiatan Jumlah 

Resp. 

(Orang) 

  Bulan Ramai Bulan Sepi 

Biaya (Rp)/bulan Penerimaan 

(Rp)/bulan 

Pendapatan 

(Rp)/bulan 

Biaya (Rp)/bulan Penerimaan 

(Rp)/bulan 

Pendapatan 

(Rp)/bulan Tetap Variabel Tetap Variabel 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

Pedagang 

makanan kecil 

Pedagang kain 

dan makanan 

kecil 

Pedagang kain 

dan souvenir 

Pedagang 

barang 

kerajinan 

Pedagang ikan 

Pedagang kain 

Pedagang nasi 

Budidaya 

rumput laut 

Buruh rumput 

laut 

Penyewaan alat 

selancar 

10 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

1 

2 

1 

 

7 

 

1 

 14.496 

 

 14.792 

 

   14.796 

 

    14.796 

 

     4.598 

   14.796 

     8.463 

   79.500 

 

- 

 

  223.510 

  3.178.400 

 

  2.140.000 

 

  5.375.000 

 

  2.200.000 

 

    530.000 

  2.105.000 

10.400.000 

  8.250.000 

 

    300.000 

 

  4.500.000 

6.622.700 

 

8.125.000 

 

14.500.000 

 

  8.375.000 

 

  2.500.000 

  4.750.000 

14.250.000 

25.500.000 

 

2.142.875 

 

18.750.000 

 

3.428.355 

 

3.290.204 

 

3.735.204 

 

3.960.204 

 

1.435.403 

   525.204 

3.807.687 

8.841.000 

 

1.842.857 

 

13.579.470 

 

 

14.496 

 

 14.792 

 

   14.796 

 

   14.796 

 

     4.598 

   14.796 

     8.463 

   79.500 

 

- 

  

223.510 

1.199.500 

 

1.922.500 

 

2.625.000 

 

2.200.000 

 

   530.000 

   855.000 

3.500.000 

8.250.000 

 

   300.000 

 

4.500.000 

2.812.000 

 

   4.177.000 

 

   6.875.000 

 

   4.750.000 

 

  2.500.000 

  2.125.000 

     275.000 

25.500.000 

 

  2.142.875 

 

  8.750.000 

486.655 

 

312.704 

 

1.610.204 

 

335.204 

 

1.435.403 

400.204 

957.687 

8.841.000 

 

1.842.857 

 

3.579.470 

 

 

Berdasarkan Tabel 7 di atas tampak pada tabel bahwa penerimaan yang 

diperoleh penyewaan alat selancar paling besar bila dibandingkan dengan kegiatan 

lain, dan jumlah biaya totalnyapun begitu, hal ini disebabkan karena volume 

penjualan pada kegiatan pedagang besar pula. 

Sumber : Data Primer Diolah 
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4.5.4. Pendapatan 

 Dalam analisis pendapatan ini, pendapatan yang dihitung adalah jumlah 

pendapatan yang diperoleh ibu rumah tangga maupun anggota keluarga lain per 

hari pada bulan ramai.  

4.5.4.1. Pendapatan Ibu Rumah tangga 

 Yang dimaksud dengan pendapatan disini adalah pendapatan yang 

diperoleh ibu rumah tangga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Besarnya 

pendapatan dihitung dengan mengurangi total penerimaan dengan biaya total. 

Biaya total diperoleh dengan menjumlahkan antara biaya variable dan biaya tetap. 

Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel 8berikut : 

Tabel 8 : Rata-rata Biaya Tetap dan Biaya Variabel per bulan Responden 

Kawasan Wisata Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 

No. Jenis Kegiatan Rata-rata 

pendapatan 

pada bulan 

ramai (Rp) 

Rata-rata 

Pendapatan 

pada bulan Sepi 

(Rp) 

1 Pedagang Makanan Kecil 3.178.400 1.199.500 

2 Pedagang Kain dan Makanan 

Kecil 

2.410.000 1.922.500 

3 Pedagang Kain dan Souvenir 5.375.000 2.625.000 

4 Pedagang Kerajinan 2.200.000 2.200.000 

5 Pedagang Ikan 530.000 530.000 

6 Pedagang Kain 2.105.000 855.000 

7 Pedagang Nasi 10.400.000 3.500.000 

8 Budidaya Rumput Laut 8.250.000 8.250.000 

9 Buruh Rumput Laut 300.000 300.000 

10 Penyewaan Selancar 4.500.000 4.500.000 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Dari Tabel 8 tampak dua jenis kegiatan yang mendatangkan pendapatan 

yang cukup besar yakni pada kegiatan pedagang nasi dan budidaya rumput laut 

masing-masing Rp. 10.400.000 pada pedagang nasidan Rp. 8.250.000 per bulan 

pada bulan ramai dan pada bulan sepi kegiatan pada penyewaan alat selancar dan 

budidaya rumput laut memperoleh pendapatan masing-masing sebesar  

Rp.8.250.000 pada budidaya rumput laut dan Rp. 4.500.000 pada kegiatan 

penyewaan alat selancar.Hal ini disebabkan karena volume jenis yang dilakukan 

cukup besar. 

Pendapatan Anggota Keluarga Lain 

 Pendapatan anggota keluarga lain merupakan pendapatan yang diperoleh 

anggota keluarga lain selain ibu rumah tangga. 

 Berdasarkan hasil penelitian,anggota keluarga responden yang mempunyai 

pekerjaan produktif adalah suami, anak, dan adik ipar. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 9 : Anggota Keluarga Lain Yang Mempunyai Pekerjaan Produktif di 

Kawasan Wisata Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 

No Status dalam rumah tangga Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Suami 17 56,67 

2 Anak 1 3,33 

3 Adik ipar 1 3,33 

4 Tidak ada 11 36,67 

 Jumlah  30 100 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui suami memiliki persentase sebesar 

56,67% yang mempunyai pekerjaan produktif yang dapat meningkatkan 

pendapatan rumah tangga. Ada 36,67% (11 responden) tidak ada anggota keluarga 

yang ikut meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan ini berarti bahwa istri (ibu 

rumah tangga) menjadi tulang punggung keluarga. 

 Besarnya jumlah pendapatan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh 

jumlah anggota keluarga yang bekerja dan besarnya pendapatan dari setiap 

anggota keluarga tersebut. Jika pendapatan setiap anggota keluarga besar maka 

pendapatan rumah tangga akan semakin besar pula.  

 Besarnya jumlah pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan anggota 

keluarga lain yang mempunyai pekerjaan produktif dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 10 :Rata-rata pendapatan anggota keluarga lain yang mempunyai pekerjaan 

produktif di Kawasan Wisata Kuta Kabupaten Lombok Tengah Tahun 

2016 

No Uraian Nilai (Rp) 

1 Biaya variable 57.260,46 

2 Biaya tetap 37,20 

3 Penerimaan  692.052,36 

4 Pendapatan  640.572,86 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Tabel 10 diatas menjelaskan bahwa jumlah rata-rata biaya variable yang 

dikeluarkan oleh anggota keluarga lain untuk melakukan kegiatan produktifnya 

sebesar Rp. 57.260,46 per bulan, dan biaya tetapnya Rp 37,20 per bulan dengan 

jumlah penerimaan sebesar Rp. 692.052,36 per bulan. Dari data tersebut diperoleh 

rata-rata pendapatan sebesar Rp. 640.572,86 per bulan. 

 Jika kita bandingkan dengan rata-rata jumlah pendapatan ibu rumah 

tangga yakni sebesar Rp. 1.309.480 per bulan pada bulan ramai dan Rp. 827.932 

pada bulan sepi per bulan dengan rata-rata jumlah pendapatan anggota keluarga 

yang lain yakni sebesar Rp. 640.572,86 per bulan dapat dikatakan bahwa 

pendapatan total rumah tangga lebih banyak berasal dari pendapatan ibu rumah 

tangga, sehingga peranan ibu rumah tangga dalam satu keluarga sangat besar dan 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 

Pendapatan Total Rumah Tangga 

 Pendapatan totalrumah tangga diperoleh dari jumlah seluruh pendapatan 

anggota keluarga setelah termasuk pendapatan bersih ibu rumah tangga. Jumlah 

pendapatan total rumah tangga yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 
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Tabel 11 : Jumlah rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Pada Bulan 

Ramai dan Sepi 

No Uraian Pendapatan (Rp) 
Total (Rp) 

  Ibu Bapak Anak/Lainnya 

1 Pedagang Makanan 

Kecil 

2.941.700 432.500 1.704.900 5.079.100 

 

2 Pedagang Kain dan 

Makanan Kecil 

2.977.500 925.000 1.080.000 4.982.500 

 

3 Pedagang Kain dan 

Souvenir 

2.125.000 - 3.354.000 5.479.000 

 

4 Pedagang Barang 

Kerajinan 

3.605.000 - - 3.605.000 

 

5 Pedagang Ikan 1.435.403 600.000 - 2.035.403 

 

6 Pedagang Kain 4.349.796 475.000 1.884.000 6.708.796 

7 Pedagang Nasi 2.832.000 557.500 3.500.000 6.889.500 

8 Budidaya Rumput 

Laut 

8.841.000 - 680.000 9.521.000 

9 Buruh Rumput 

Laut 

1.842.857 1.090.714 1.014.286 3.947.857 

10 Penyewaan 

Selancar 

10.579.470 1.415.000 3.300.000 15.294.470 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Dari Tabel 11 juga dapat dikatakan bahwa pendapatan rumah tangga pada 

masyarakat yang tinggal di kawasan wisata kuta besar. Sejumlah pendapatan yang 

diperoleh ini dapat digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang akan dikeluarkan 

pada saat kawasan wisata kuta jarang ada pengunjungnya. 

4.6. Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga 

 Kontribusi pendapatan ibu rumah tangga merupakan besarnya sumbangan 

atau sokongan pendapatan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

ibu rumah tangga terhadap pendapatan total rumah tangga. Besarnya kontribusi 

pendapatan ibu rumah tangga ini dinyatakan dalam satuan persen (%) dimana 

untuk memperolehnya dihitung dengan membagi antara pendapatan bersih ibu 

rumah tangga dengan pendapatan total rumah tangga kemudian dikalikan 100 

persen. 

 Dalam penelitian ini diperoleh besar kontribusi pendapatan ibu rumah 

tangga seperti pada tabel 12 berikut. 

Tabel 12 :Rata-rata Kontribusi pendapatan Ibu Rumag Tangga Terhadap 

Pendapatan Total Rumah Tangga di Kawasan Wisata Pantai Kuta 

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 

No Jenis Kegiatan Pendapatan 

Total 

Rumah Tangga 

(Rp) 

Pendapatan Ibu 

Rumah Tangga 

(Rp) 

Kontribusi 

(%) 

1 Pedagang 

makanan kecil 

5.079.100 

 

2.941.700 57,92 

2 Pedagang kain dan 

makanan kecil 

4.982.500 

 

2.977.500 59,76 



 10 

3 Pedagang kain dan 

souvenir 

5.479.000 

 

2.125.000 38,78 

4 Pedagang barang 

kerajinan 

- 3.605.000 36,05 

5 Pedagang ikan 2.035.403 

 

1.435.403 0,52 

6 Pedagang kain 6.708.796 4.349.796 64,84 

7 Pedagang nasi 6.889.500 2.832.000 41,11 

8 Pedagang rumput 

laut 

9.521.000 8.841.000 92,86 

9 Buruh rumput laut 3.947.857 1.842.857 46,6 

10 Penyewaan alat 

selancar 

15.294.470 10.579.470 69,17 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi ibu rumah tangga terhadap 

pendapatan total rumah tangga lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi 

anggota keluarga lain dalam hal ini suami. Hal ini disebabkan karena pekerjaan 

suami responden ada yang bekerja sebagai pengembala yang pendapatannya jauh 

lebih kecil dari pada pendapatan ibu rumah tangga.Responden menganggap 

pekerjaan ini tidak ada dalam arti suaminya tidak memiliki pekerjaan. 

4.7. Analisis Curahan Waktu Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian, dalam kegiatan yang dilakukan responden 

tidak melibatkan banyak tenaga kerja.Tenaga kerja yang dilibatkan hanya satu 

orang yakni responden sendiri.Karena dalam penelitian ini yang dianalisis dalam 

satuan per hari, maka hari kerja pun tidak diperhitungkan.Jadi,dalam menganalisis 

curahan waktu kerjanya hanya dengan mempertimbangkan jam kerja efektif dari 

responden saja, tanpa melihat jumlah tenaga kerja dan hari kerja karena tidak ada 

pengaruhnya. 

 Untuk mengetahui banyaknya curahan waktu kerja responden dapat dilihat 

pada tabelberikut. 

Tabel 13 : Rata-rata curahan waktu kerja ibu rumah tangga per bulan di kawasan 

wisata kuta Tahun 2016 

No Jenis Kegiatan Jam Kerja/bulan Hari 

Kerja/bulan 

1 Pedagang makanan kecil 200 27 

2 Pedagang kain dan makanan kecil 216 27 

3 Pedagang kain dan souvenir 216 27 

4 Pedagang barang kerajinan 224 28 

5 Pedagang ikan 24 8 

6 Pedagang kain 200 25 

7 Pedagang nasi 120 30 

8 Budidaya rumput laut 32 8 

9 Buruh rumput laut 16 8 

10 Penyewaan alat selancar 216 27 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Dari Tabel 13 diatas dilihat bahwa waktu yang dicurahkan responden 

untuk melakukan kegiatannya cukup besar, waktu resonden paling banyak 
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dicurahkan untuk melakukankegiatan berdagang kecuali pedagang ikan.Karena 

untuk kegiatan selain berdagang ikan responden melakukan kegiatannya dirumah 

sehingga jika pekerjaan rumah tangga sudah selesai responden bisa kembali 

melakukan kegiatan berdagangnya.Dan pada kegiatan sebagai pedagang ikan, 

waktu yang diluangkan sangat kecil yakni rata-rata dua jam per bulan. Hal ini 

disebabkan karena kegiatan ini hanya berlangsung sebentar sesuai dengan 

lamanya proses jual beli di pasar. Biasanya responden menjual ikan di pasar Kuta 

yang berlangsung dua kali seminggu yakni hari rabu dan minggu dari jam tujuh 

pagi sampai jam sebelas siang.Curahan waktu kerja hari/per bulan responden 

ditentukan oleh adanya kegiatan atau acara keluarga responden seperti acara 

pernikahan, meninggal dan acara keluarga lainnya. 

4.8. Produktivitas Tenaga Kerja 

 Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan responden dalam hal ini ibu 

rumah tangga untuk memperoleh sejumlah pendapatan tertentu per jam. Besarnya 

produktivitas tenaga kerja ini ditentukan dengan membandingkan antara 

pendapatan yang diperoleh ibu rumah tangga dengan jam kerja responden. Untuk 

mengetahui besarnya produktivitas ibu rumah tangga pada setiap kegiatan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14 : Produktivitas Ibu Rumah Tangga pada Masing-masing Kegiatan 

Produktif di Kawasan Wisata Kuta Kabupaten Lombok Tengah 

Tahun 2016 
No Jenis kegiatan Pendapatan  

Per bulan 

bulan ramai 

 (Rp/jam) 

Jam kerja 

Per bulan 

Produktivitas 

Tenaga kerja 

(Rp/jam) 

Pendapatan 

Per bulan  

sepi(Rp/jam

) 

Jam 

kerja per 

bulan 

Produktivitas 

Tenaga kerja 

(Rp/jam) 

1 Pedagang makanan kecil 3.178.400 200 15.892 1.199.500 200 5.998 

2 Pedagang kain dan makanan 

kecil 

2.410.000 216 11.157 1.922.500 216 8.900 

3 Pedagang kain dan souvenir 5.375.000 216 24.884 2.625.000 216 12.153 

4 Pedagang barang kerajinan 2.200.000 224 9.821 2.200.000 224 9.821 

5 Pedagang ikan    530.000 24 22.083    530.000 24 22.083 

6 Pedagang kain  2.105.000 200 10.525    855.000 200 4.275 

7 Pedagang nasi  10.400.000 120 86.667 3.500.000 120 29.167 

8 Budidaya rumput laut 8.250.000 32 257.813 8.250.000 32 257.813 

9 Buruh rumput laut    300.000 16 18.750    300.000 16 18.750 

10 Penyewaan alat selancar 4.500.000 216 20.833 4.500.000 216 20.833 

  

 

Dari Tabel 14 diatas, dapat dilihat bahwa produktivitas tertinggi terdapat 

pada budidaya rumput laut yakni sebesar Rp. 257.813/jampada bulan ramai dan 

bulan sepi. Ini berarti bahwa dalam satu jam responden mampu memperoleh 

pendapatan sebesar Rp. 257.813 pada bulan ramai dan bulan sepi. 

  

4.9. Kendala-kendala Ibu Rumah Tangga Dalam Menjalankan Usahanya 

 Kendala-kendala yang dihadapi ibu rumah tangga dalam menjalankan 

usahanya dapat dilihat pada table berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : DataPrimer Diolah 
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Tabel 15. Kendala-kendala yang dihadapi ibu rumah tangga dalam menjalankan 

usahanya 

No Jenis Kegiatan Kendala 

1 Pedagang Makanan Kecil Modal dan waktu 

2 Pedagang kain dan makanan kecil Modal dan waktu 

3 Pedagang kain dan souvenir Modal dan waktu 

4 Pedagang barang kerajinan Modal 

5 Pedagang ikan Modal dan Waktu 

6 Pedagang kain Modal dan waktu 

7 Pedagang nasi Waktu 

8 Budi daya rumput laut Modal  

9 Buruh rumput laut Waktu  

10 Penyewaan alat selancar Modal dan waktu 

Sumber : Data Primer diolah 

Dari Tabel 15 diatas, dapat dilihat bahwa kendala yang dihadapi ibu rumah tangga 

adalah keterbatasan modal terutama ibu rumahtangga yang menjalankan usahanya 

pada bidang industri dan perdagangan. Karena terbatsnya modal, ibu rumah 

tangga pengrajin hanya bisa membeli bahan baku dengan jumlah terbatas 

sehingga produk kerajinan yang dihasilkan hanya beberapa unit saja. Begitu juga 

dengan ibu rumah tangga pedagang yang hanya bisa membeli barang dagangan 

dengan jumlah sedikit karena terbatasnya modal.Selain modal, kendala yang 

dihadapi ibu rumah tangga dalam menjalankan pekerjaannya adalah kesulitan 

dalam mebagi waktu antara mengurus rumah tangga dengan menjalankan 

pekerjaan produktif. Terutama ibu rumah tangga yang mempunyai  anak yang 

masih kecil.  

 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : (1) Kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh ibu rumah 

tangga yang berada disekitar kawasan wisata kuta adalah berdagang. Jenis barang 

yang diperdagangkan bermacam-macam yakni dari hasil laut seperti ikan dan 

rumput laut sampai ke jenis makanan dan kerajinan. (2)Kontribusi pendapatan ibu 

rumah tangga terhadap total pendapatan rumah tangga adalah sebesar rata-rata 

58,49 %. (3) Besarnya curahan waktu kerja ibu rumah tangga rata-rata 48,81 jam 

per bulan. Curahan waktu kerja ibu rumah tangga/responden ditentukan oleh 

adanya kegiatan atau acara keluarga seperti acara pernikahan, meninggal dan 

acara keluarga lainnya. (4) Hambatan yang dihadapi oleh ibu rumah tangga di 

kawasan wisata adalah kurangnya permodalan dan kesulitan membagi waktu 

antara mengurus rumah tangga dengan menjalankan pekerjaan produktif. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dengan ini peneliti menyarankan : (1) Dengan 

melihat produktifitas tenaga kerja ,maka kegiatan yang sedang digeluti sekarang 

ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kecuali buruh rumput laut yang 

produktifitasnya sangat kecil. (2) Kepada lembaga atau instansi terkait dalam hal 

ini seperti dinas perdagangan, diharapkan untuk memberikan pembinaan 

keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat agar  mereka mampu memilih 

bidang usaha yang sesuai dengan kondisi alam tempat tinggal mereka. (3) 

Disarankan kepada masyarakat yang tinggal dikawasan wisata Kuta untuk lebih 

memotivasi diri untuk menerima informasi-informasi terbaru tentang 

kepariwisataan dan pengaruhnya sehingga pengetahuan mereka bertambah dan 

mampu melakukan penganekaragaman jenis bidang usaha yang akan diusahakan. 
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