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ABSTRAK 

 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry Griya 

Manik di Desa Plumbon Gambang merupakan salah satu upaya dalam 

memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui home 

industry Griya Manik dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada 

masyarakat sekitar.Penelitian ini menjelaskan tentang strategi pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui home industry Griya Manik dan dampak 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry Griya Manik di 

Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi dan 

dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry Griya 

Manik di Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pada proses 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Dalam analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan atau verifikasi. Home Industry Griya Manik merupakan salah 

satu usaha manik-manik yang didiran oleh Bapak Suloso dan sudah masuk 

pasar lokal, nasional dan internasional. home industry griya manik juga salah 

satu rumah industry yang masih eksis sampai sekarang. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi dan dampak 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry Griya Manik. 

Adapun hasil dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home 

industry Griya Manik adalah melalui 3 (tiga) strategi yaitu, Pertama, 

pendekatan mikro-bottom up dengan menjaga hubungan internal keluarga dalam 

meminimalisir konflik, perluasan jaringan pemasaran produk home industry, 

Kedua, pendekatan mezzo-top down dengan peningkatan kapasitas dan 

pendampingan dalam manajemen inovasi. Ketiga, pendekatan makro-top down 

dengan memperkuat relasi dengan lembaga lain. Dampak dari pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui Home Industry Griya Manik adalah membuka 

lapangan pekerjaan baru, menambah keterampilan masyarakat, membantu dalam 

terpenuhinya kebutuhan hidup, dan mengurangi angka pengangguran. 

 

Kata kunci : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Home Industry, Manik-Manik, 

Desa Plumbon Gambang 
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MOTTO 

 

 َمْن َجدَّ َوَجدَ 

Artinya : siapa yang bersungguh maka ia akan menemukan atau siapa yang 

bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. 

Dalam bersungguh-sungguh haruslah diawali dengan niat yang baik atas segala 

yang kita inginkan. Sebab, niat merupakan pondasi utama untuk membentuk 

komitmen dalam mewujudkan impian-impian yang akan dicapai.1 

  

                                                           
1 Novi Fuji Astuti, “mengenal arti man jadda wa jadda beserta artinya, lengkap dengan 

contohnya”, https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-arti-man-jadda-wa-jadda-berikut-
penjelasannya-kln.html, diakses tanggal 16 April 2022. 

https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-arti-man-jadda-wa-jadda-berikut-penjelasannya-kln.html
https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-arti-man-jadda-wa-jadda-berikut-penjelasannya-kln.html
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Agar dapat memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam 

penafsiran skripsi yang berjudul “Home Industry Griya Manik : (Studi 

Strategi dan Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa 

Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang”) Perlu 

kiranya peneliti menjelaskan beberapa istilah yang digunakan, antara lain : 

1. Strategi dan Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah akal untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang sudah 

direncanakan.2 Strategi berasal dari Bahasa yunani yakni strategos 

yang merupakan gabungan dari stratos atau tentara dan ego  atau 

pemimpin. Strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dan 

dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian secara sadar 

terhadap situasi lingkungan tertentu yang dianggap penting. Strategi 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan 

dilakukan pengusaha demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.3 

                                                           
2 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya 

Karya, 2005), hlm. 500. 
 
3 Sesra Budio, “Strategi Manajemen Sekolah”, Jurnal Menata, vol. 2: 2 (Desember, 

2019), hlm. 58. 



2 
 

 
 

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

pengaruh yang mendatangkan suatu akibat, baik negatif maupun 

positif.4 Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh 

dan akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi.5 

Sementara itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk 

mengubah suatu kondisi masyarakat baik secara individu maupun 

kelompok  kearah yang lebih baik. Upaya dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat ini dilakukan dengan mendorong, memotivasi, 

dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat sehingga bisa merubah 

kondisi masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya 

dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat 

dan martabat dari sisi ekonomi.6 

Berdasarkan definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan strategi dan dampak pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yaitu suatu rencana yang bertujuan untuk mencapai 

masyarakat yang berdaya dan dari keberdayaan tersebut dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat.  

 

                                                           
4 Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 116. 
 
5 Siska Pratiwi, dkk., “Dampak Program Pelatihan Las Listrik Dalam Meningkatkan Status 

Sosial Ekonomi Eks Narapidana di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi 
Banten”, Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah, vol. 2: 1 (Februari, 2017), hlm. 91.  

 
6 Murdani, dkk, “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)”, 
jurnal pengabdian kepada masyarakat, vol. 23:2 (Desember, 2019), hlm. 154. 
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2. Home Industry Griya Manik 

Home secara Bahasa adalah rumah, kampung halaman, atau 

tempat untuk menetap, sedangkan industry adalah kegiatan menjual 

produk dari hasil usaha yang dilakukan. Secara ringkas home industry 

dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang berpusat di rumah untuk 

menghasilkan suatu barang yang bisa dijual.7 Manik-manik merupakan 

suatu benda yang terbuat dari batu atau kaca dan tidak mudah terurai 

oleh alam. Manik-manik banyak dijumpai di seluruh dunia dengan ciri 

khasnya masing-masing, termasuk di Indonesia. Manik-manik 

memiliki ragam jenis dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan nilai 

dalam penggunaannya. Manik-manik akan bernilai keindahan jika 

digunakan sebagai perhiasan dan dalam komunitas tertentu manik-

manik dianggap memiliki nilai sakral untuk penolak bala atau sebagai 

jimat, bahkan sering digunakan dalam prosesi upacara adat.8 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan Home Industry Griya Manik adalah suatu usaha 

rumahan yang memproduksi kerajinan dari bahan baku kaca kemudian 

diubah menjadi barang yang mempunyai nilai jual tinggi yaitu manik-

manik. 

                                                           
7 Achmad Fawaid dan Erwin Fatmala, “Home Industry Sebagai Strategi Pemberdayaan 

Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Keagamaan 
Dan Kemasyarakatan, vol, 14: 1 (Januari, 2020), hlm. 113. 

 
8 Jofel E Malonda, “Peran Manik-Manik, Dulu Hingga Sekarang”, Majalah Arkeologi 

Indonesia, https://hurahura.wordpress.com/2018/02/21/peran-manik-manik-dari-dulu-hingga-
sekarang/, diakses tanggal 23 Desember 2021. 

https://hurahura.wordpress.com/2018/02/21/peran-manik-manik-dari-dulu-hingga-sekarang/
https://hurahura.wordpress.com/2018/02/21/peran-manik-manik-dari-dulu-hingga-sekarang/
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3. Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang 

Desa Plumbon Gambang merupakan salah satu desa yang 

terletak di kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa 

Timur. Secara administratif wilayah Desa Plumbon Gambang memiliki 

5 Dusun, 5 RW dan 22 RT. Desa Plumbon Gambang ini terkenal 

sebagai sentra penghasil manik-manik yang cukup tersohor di belahan 

dunia. Pemasaran manik-manik Desa Plumbon Gambang tidak hanya 

di dalam negeri seperti Balik Papan, Papua, dan kota-kota besar lainnya 

di indonesia. Namun, diekspor juga hingga luar negeri misalnya 

Malaysia, Amerika, Prancis, dan lain sebagainya. Omset yang 

didapatkan dalam penjualan satu bulan kerajinan ini bisa mencapai 

Rp.100 juta.9  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan 

judul Home Industry Griya Manik : Studi Strategi Dan Dampak 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Plumbon Gambang, 

Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang adalah suatu penelitian tentang 

strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dampak dari 

pemberdayaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 

home industry griya manik di Desa Plumbon Gambang, Kecamatan 

Gudo, Kabupaten Jombang.  

                                                           
9 Mardiansyah Triraharjo, “Mengenal Plumbon Gambang, Desa Kebanggan Jombang 

Yang Sudah Mendunia”, 
https://radarjombang.jawapos.com/read/2020/06/23/200653/mengenal-plumbon-gambang-
desa-kebanggaan-jombang-yang-sudah-mendunia, diakses tanggal 10 Juni 2021. 

https://radarjombang.jawapos.com/read/2020/06/23/200653/mengenal-plumbon-gambang-desa-kebanggaan-jombang-yang-sudah-mendunia
https://radarjombang.jawapos.com/read/2020/06/23/200653/mengenal-plumbon-gambang-desa-kebanggaan-jombang-yang-sudah-mendunia
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B. Latar Belakang Masalah 

Masalah kemiskinan hampir terjadi di semua negara, termasuk 

Indonesia. Pengentasan masalah kemiskinan akan berhasil jika tingkat 

pertambahan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan 

yang tinggi pula. Namun, nyatanya pertambahan jumlah penduduk yang 

tinggi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan yang 

nantinya akan menambah tingkat penghasilan masyarakat.10   Penyebab 

kemiskinan sangatlah beragam dan menyebabkan angka kemiskinan 

semakin tinggi juga.11 Beberapa faktor penyebab kemiskinan yang terjadi 

masyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya fasilitas 

kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan minimnya akses teknologi 

informasi.12   

Menurut data Badan Pusat Statistik pada bulan maret 2021, 

presentasi penduduk miskin sebedar 0,05 persen dan tercatat sebesar Rp. 

472.525,00/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan 

sebesar Rp. 349.474,00 (73,96 persen) dan garis kemiskinan bukan 

                                                           
10 Suripto dan Lalu Subayil, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Periode 
2010-2017”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, vol. 1: 2 (Januari, 2020), hlm. 131.  

 
11 Siti Nur Aeni, “Penyebab Kemiskinan dan Dampak Yang Ditimbulkan”, 

https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/620636c38eedf/penyebab-kemiskinan-dan-dampak-
yang-ditimbulkan, diakses tanggal 21 Februari 2022. 

  
12 Nunung Nurwati, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif 

Kebijakan”, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, vol. 10: 1 (Januari, 2008), hlm. 5. 

https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/620636c38eedf/penyebab-kemiskinan-dan-dampak-yang-ditimbulkan
https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/620636c38eedf/penyebab-kemiskinan-dan-dampak-yang-ditimbulkan
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makanan sebesar Rp 123.051,00 (26,04 persen).13 Pada bulan maret 2021 

Penduduk miskin paling banyak ditemukan di jawa timur. Setidaknya ada 

4,6 juta orang tergolong miskin di jawa timur dengan proporsi mencapai 

16,6 % dari total penduduk miskin nasional.14 Hal ini menjadikan sebuah 

tantangan bagi negara Indonesia untuk pemulihan ekonomi. Suatu langkah 

untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yaitu dengan beberapa kebijakan 

dan beberapa strategi untuk pemulihan ekonomi. Peran pemerintah juga 

sangat penting untuk mendorong bahkan meningkatkan kapasitas 

pembangunan ekonomi di suatu daerah berdasarkan potensi daerah masing-

masing.15 

Salah satu strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 

adalah dengan adanya penanganan kemiskinan secara terpadu, inklusif dan 

partisipasif.16 Upaya pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya keberdayaan dan pemberdayaan 

masyarakat yang serius dan berkelanjutan, dalam pemberdayaan harus 

menggunakan strategi yang tepat serta memberi kesempatan kepada 

                                                           
13 Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 Turun Menjadi 10,14 

Persen”, https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-
maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html, diakses tanggal 26 Februari 2022.  

 
14 Yosepha Purparisa, “Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Berdasarkan Provinsi (Maret 

2021)”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/inilah-provinsi-dengan-
kemiskinan-tertinggi-indonesia-per-maret-2021, diakses pada tanggal 26 Februari 2022. 

 
15 Edi Sutrisno, “Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan 

Pariwisata”, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, vol. 9:1 (Januari, 
2021), hlm. 649. 

 
16 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Jombang, pasal 8 ayat (4). 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/inilah-provinsi-dengan-kemiskinan-tertinggi-indonesia-per-maret-2021
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/inilah-provinsi-dengan-kemiskinan-tertinggi-indonesia-per-maret-2021
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masyarakat untuk menentukan dan melaksanakan program yang telah 

mereka tentukan, serta bertanggung jawab atas semua program yang telah 

mereka tentukan.17 Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk mengaktualisasikan diri dan mendapatkan pengalaman psikologis 

yang membuat seseorang merasa berdaya. sehingga masyarakat miskin 

mampu melakukan mobilitas ke atas dan menumbuhkan perilaku 

masyarakat agar mandiri dan lebih produktif dalam memenuhi kebutuhan 

hidup.18 

Home Industry merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan 

masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Selain 

itu, home industry juga menciptakan hal yang positif untuk menjadikan 

masyarakat lebih kreatif.19 Home industry pada umumnya berarti industri 

rumah tangga, karena termasuk usaha kecil yang dikelola keluarga secara 

turun temurun sehingga dapat berkembang secara luas dan dapat menjadi 

mata pencaharian pendukung bagi masyarakat sekitar.20 

                                                           
 
17 Bagong Suyanto, “Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin”, Jurnal 

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, vol. 14:4 (Oktober, 2001), hlm. 41. 
 
18 Bagong, Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, hlm. 41. 
 
19 Mir’atun Nisa’ dan Muhtadi, “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Home 

Industry Batik di Desa Sendang Duwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, Jurnal 
Pengembangan Masyarakat Islam, vol. 3: 1 (Juni, 2018), hlm. 9-10. 

 
20 Zahra Aulia Nursanti, Peran Home Industry Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat (Studi Pada Produksi Roti Jahe SARI Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh Kabupaten 
Banyumas), Skripsi (Purwokerto: Jurusan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah IAIN 
Purwokerto, 2019), hlm. 9.  
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Pelaku kegiatan home industry ini adalah keluarga dari pemilik 

sendiri atau salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat 

tinggalnya dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya untuk ikut 

menjadi karyawan. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun 

kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung dapat membantu program 

pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan penduduk miskin 

atau kurang mampu dengan adanya lapangan pekerjaan baru. Pada 

umumnya kegiatan ekonomi ini biasanya tidak terlalu menyita waktu, 

sehingga memungkin pelaku usaha membagi waktu untuk pekerjaan 

tetapnya dan keluarga.21 

Salah satu desa yang berkembang di dunia home industry adalah 

Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang sudah 

berdiri sejak tahun 1978-an dan telah menembus pasar internasional.22 Desa 

Plumbon Gambang merupakan salah satu desa kebanggaan Pemkab 

Jombang karena memiliki sentra industri manik-manik yang menjadi ikon 

Kabupaten Jombang.23 Sebelum adanya home industry kerajinan manik 

manik ini pekerjaan masyarakat adalah mayoritas sebagai petani yang 

                                                           
 
21 Siti Irjayanti, Peran Home Industry Tahu Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat 

Di Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Skripsi (Tulungagung: Jurusan 
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2019), hlm. 22-24. 

 
22 Wawancara dengan Bapak Suloso, Pemilik Home Industry Kerajinan Manik-manik, 22 

November 2021. 
 
23 Radar Jombang, “Mengenal Plumbon Gambang, Desa Kebanggan Jombang Yang 

Sudah Mendunia”, https://radarjombang.jawapos.com/nasional/23/06/2020/mengenal-
plumbon-gambang-desa-kebanggaan-jombang-yang-sudah-mendunia/, diakses tanggal 15 April 
2022. 

https://radarjombang.jawapos.com/nasional/23/06/2020/mengenal-plumbon-gambang-desa-kebanggaan-jombang-yang-sudah-mendunia/
https://radarjombang.jawapos.com/nasional/23/06/2020/mengenal-plumbon-gambang-desa-kebanggaan-jombang-yang-sudah-mendunia/
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mempunyai tingkat perekonomian masih rendah.24 Setelah adanya kerajinan 

manik-manik ini dapat menumbuhkan usaha maupun Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) melahirkan wirausaha baru dan menampung tenaga 

kerja baru sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat 

sekitar.25 

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu dan berkeinginan 

untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang home industry Griya Manik 

yang telah berkembang di Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo 

Kabupaten Jombang. karena home industry ini tercipta lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat Desa Plumbon Gambang. Alasan peneliti dalam pemilihan 

lokasi penelitian ini yaitu, pertama, karena lokasi penelitian masih di 

wilayah jombang yakni di Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang, Kedua, bentuk rasa bangga terhadap sentra industry 

kerajinan manik manik yang menjadi ikonnya Kabupaten Jombang, Ketiga, 

home industry ini merupakan salah satu dari 86 rumah produksi yang masih 

aktif memproduksi manik-manik, keempat, home industry griya manik 

menjadi salah satu home industry yang sudah menembus pasar 

                                                           
 
24 Wawancara dengan Bapak Nur Wachid, Kepala Desa Plumbon Gambang, 18 

November 2021. 
 
25 Maulita Nadya, dkk, “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume 

Penjualan Pada UMKM Griya Manik Di Desa Plumbon Jombang”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan 
Bisnis, vol. 13: 2 (Desember, 2020), hlm. 28.  
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internasional.26, kelima, salah satu home industry yang memberdayakan 

ekonomi masyarakat melalui kerajinan manik-manik.  

Adapun penelitian ini disusun untuk mengetahui strategi dan 

dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry 

kerajinan manik-manik di Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang. oleh karena itu, judul yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah “Home Industry Griya Manik : Studi Strategi Dan Dampak 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Dusun Pojok, Desa Plumbon 

Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat  melalui home 

industry Griya Manik di Desa Plumbon Gambang Gudo Jombang ? 

2. Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat  melalui home 

industry Griya Manik terhadap masyarakat Desa Plumbon Gambang 

Gudo Jombang ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan 

yang telah di rumuskan. Adapun tujuan tersebut adalah : 

                                                           
26 Wawancara dengan Bapak Suloso, Pemilik Home Industry Griya Manik, 22 November 

2021. 
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1. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi 

melalui home industry Griya Manik terhadap masyarakat di desa 

Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi 

melalui home industry Griya Manik terhadap masyarakat di desa 

Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

secara teoritis maupun praktis : 

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambahkan wawasan ilmu pengetahuan terutama bagi Progam Studi  

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan menambah khazanah 

keilmuan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , khususnya 

mengenai strategi dan dampak pemberdayaan masyarakat melalui home 

industry griya manik di Desa Plumbon Gambang. 

2. Manfaat secara praktis 

Secara praktis penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan bagi peneliti sendiri dan diharapkan dapat menjadi masukan 

dan bahan evaluasi bagi pengelola terhadap pengembangan kerajinan 

manik-manik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dipraktikkan 

oleh berbagai kalangan terutama lembaga sosial, lembaga swadaya 

masyarakat dan lain sebagainya yang memiliki kesamaan dengan Home 
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Industry griya manik untuk diterapkan di kawasan lain dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nurjannah Simanjuntak yang 

berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Home Industry Keripik Pisang Di Desa Patumbak 

1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang”.27 Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Fitri Nurjannah Simanjuntak ini adalah program 

yang dilakukan Pemerintah Desa Patumbak I dalam melaksanakan 

program pemberdayaan ekonomi melalui home industry keripik pisang 

berjalan sesuai rencana dengan adanya partisipasi masyarakat yang 

sangat tinggi. Akan tetapi, pemerintah terhambat dengan terbatasnya 

dana pemerintah dan proses pemasaran yang masyarakatnya tidak ikut 

dalam mengembangkan usaha home industry  tersebut. 

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian dahulu yaitu 

sama-sama meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Namun perbedaan diantara kedua penelitian ini adalah terletak pada 

fokus dan hasil penelitian , Fokus dan hasil yang dikemukakan oleh 

                                                           
27 Fitri Nurjannah Simanjuntak, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Home Industry Keripik Pisang Di Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak 
Kabupaten Deli Serdang, Skripsi (Medan: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 47. 
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penelitian terdahulu yaitu realisasi program pemerintah desa dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry keripik 

pisang yang dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat di dalam 

ruang lingkup desa. Hambatan dalam pelaksanaanya yaitu terbatasnya 

dana pemerintah dan proses pemasaran yang tidak melibatkan 

masyarakat dalam pengembangannya.  

Fokus dan hasil penelitian peneliti adalah strategi dan dampak 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry griya manik 

bagi masyarakat Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kabupaten 

Jombang. Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian 

peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. 

2. Penelitian yang kedua yaitu yang telah dilakukan oleh Taranggana Gani 

Putra yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dan Partisiasi Pelaku 

Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca Di 

Kabupaten Jombang”.28 Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

terdapat beberapa peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator dan 

katalisator, serta partisipasi pelaku usaha dalam pengambilan bisa 

diwujudkan dengan hadir acara temu usaha, sedangkan partisipasi dalam 

pelaksanaan dapat diwujudkan dengan menjadi koordinator dalam 

kegiatan pelatihan proses produksi.  

                                                           
28 Taranggana Gani Putra, “Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha 

Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Jombang”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen 
Publik, vol. 3:1 (Januari, 2015), hlm. 9. 
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Peneliti terdahulu ini  fokus meneliti tentang bentuk peran 

pemerintah dan partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan UMKM 

manik-manik kaca di Jombang. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti ini fokus pada strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui home industry griya manik dan dampak adanya home industry 

griya manik terhadap masyarakat Desa Plumbon Gambang Kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang. Persamaan diantara penelitian terdahulu 

dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kerajinan manik-

manik yang ada di Kecamatan Gudo Jombang. 

3. Penelitian yang ketiga yaitu  telah dilakukan oleh Yudha Rismawan 

Puryanto dan Eko Agus Basuki Oemar dengan judul “Pengembangan 

Desain Kerajinan Manik-Manik Kaca di Galeri Griya Manik-Manik 

Gudo Jombang”.29 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

adanya perkembangan produk yang telah disesuaikan dengan keinginan 

masyarakat. Pengembangan desain kerajinan manik-manik Galeri Griya 

Manik tersebut merupakan perpaduan antara manik-manik bulat dan 

bentuk nyata yang berupa ikan, burung dan kura-kura. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Rismawan Puryanto dan 

Eko Agus Basuki Oemar memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti. 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang 

pengembangan desain kerajinan manik-manik galeri griya manik-manik 

                                                           
29 Yudha Rismawan Puryanto dan Eko Agus Basuki Oemar, “Pengembangan desain 

kerajinan manik-manik kaca di galeri griya manik gudo jombang”, Jurnal Pendidikan Seni Rupa, 
vol. 4:3 (Januari, 2016), hlm. 535. 
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yang menggabungkan antara bentuk manik-manik bulat dan bentuk 

nyata yang berupa ikan, burung dan kura-kura. Sedangkan penelitian 

peneliti meneliti tentang strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melaui home industry griya manik dan dampak adanya home industry 

terhadap masyarakat Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian 

terdahulu yaitu sama-sama memilih lokasi penelitian di Desa Plumbon 

Gambang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. 

Dari pemaparan kajian pustaka di atas membuktikan bahwa 

penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian 

yang murni sehingga penelitian ini dirasa dapat dilanjutkan. 

G. Kajian Teori 

1. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

a. Pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti 

kekuatan atau “kemampuan”, maka pemberdayaan dapat diartikan 

sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau 

mempunyai kekuatan.30 Pemberdayaan dalam Bahasa inggris 

disebut dengan empowerment yang mengandung dua makna yaitu: 

pertama, to give power or author to adalah sebuah pemberian 

kekuasaan yang sifatnya dari luar, seperti kekuasaan untuk 

                                                           
30 Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat 

(Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 1.  



16 
 

 
 

mengelola sesuatu atau jabatan. Kedua, to give ability atau enable 

adalah memberikan suatu kemampuan untuk diri sendiri seperti 

keterampilan, dengan keterampilan masyarakat akan memiliki 

kekuatan untuk ikut serta dalam kompetisi kehidupan.31 Sistem 

Pemberdayaan adalah tidak hanya memberikan bantuan material 

saja, melainkan memberikan daya atau kekuatan berupa 

pendampingan dan dorongan untuk merubah kondisi sosial yang 

kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Sehingga, dengan 

adanya pemberdayaan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, 

kreatif, dan inovatif. Bukan menjadikan masyarakat yang konsumtif 

dan selalu mengharapkan bantuan dari pihak lain.32 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, 

khususnya kelompok rentan atau lemah untuk memiliki kekuatan 

atau kemampuan dalam (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga 

mereka memiliki kebebasan. Kebebasan tidak hanya dalam arti 

bebas untuk mengemukakan pendapat, melainkan bebas juga dari 

kemiskinan, kelaparan, kebodohan, dan kesakitan; (b) Menjangkau 

sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk dapat 

meningkatkan pendapatan mereka dan mendapatkan barang dan jasa 

yang mereka perlukan; (c) Berpartisipasi dalam proses 

                                                           
31 Ridwan Nurdin, dkk., “Konsep Pemberdayaan Zakat Produktif”, Al-Qalam, vol. 35:1 

(Juni, 2018), hlm. 56-57. 
 
32 Teguh Ansori, “Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Penelitian dan 

Pengabdian, vol. 1:1 (September, 2019), hlm. 278-279. 
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pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.33 Makna 

pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Pemberdayaan tidak hanya penguatan individu anggota masyarakat, 

melainkan juga tingkah laku yang ada di masyarakat dengan 

menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, 

keterbukaan, tanggung jawab, dan hemat. Hal itu juga merupakan 

bagian dari upaya dalam pemberdayaan.34  

Menurut para ahli lain, pemberdayaan adalah membantu 

masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dirinya sendiri.35 

Dari sinilah kemandirian masyarakat dapat terlihat dari kemampuan 

mereka dalam berfikir serta memutuskan apa yang yang harus 

dilakukan untuk memecahkan masalah mereka dengan daya 

kemampuan yang sudah dimiliki.36  Terdapat beberapa model 

pemberdayaan yang bisa diberikan kepada masyarakat dan 

                                                           
 
33 Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, “Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, vol. 
2: 1 (Maret, 2014), hlm. 56. 

 
34 Bagong Suyanto, “Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin”, Journal Unair, 

vol. 14: 4 (Oktober, 2001), hlm. 41. 
 
35 Dedeh Maryani, Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 1-2. 
 
36 Iin Sarinah, dkk., “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh 

Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”, Jurnal 
Moderat, vol. 5:3 (Agustus, 2019), hlm. 270-271. 
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disesuaikan pada tujuan dan target yang akan dicapai yaitu sebagai 

berikut : 

a) Pertama, model pemberdayaan yang mengarah pada 

pertumbuhan yakni menyangkut kapasitas ekonomi nasional 

yang semula berada dalam jangka waktu yang panjang berada 

dalam kondisi tetap atau tidak berubah, kemudian memulai lagi 

untuk meningkatkan angka nilai barang atau jasa pertahun pada 

angka 5 sampai 7 persen atau kalau bisa lebih tinggi. Pada model 

pemberdayaan ini mengesampingkan adanya masyarakat. 

Masyarakat dipandang sebagai objek saja dan tidak dijadikan 

sebagai objek dalam pemberdayaan.   

b) Kedua, Model pemberdayaan yang mengarah pada kebutuhan 

dasar. Model pemberdayaan ini merupakan suatu program untuk 

mensejahterakan masyarakat miskin dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar mereka, seperti memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan penghasilan dan  akses pelayanan publik seperti 

pendidikan, air bersih, kesehatan, penerangan, dan lain 

sebagainya. Model ini satu langkah lebih maju dari model 

pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan. Akan tetapi, 

pada model ini juga terdapat dua kelemahan, yaitu masyarakat 

miskin akan menggantungkan kehidupannya dari bantuan 

pemerintah sehingga akan muncul ketidakmandirian dan 
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bertambahnya beban anggaran pemerintah ketika bertambahnya 

masyarakat yang miskin.    

c) Ketiga, Model pemberdayaan yang berpusat pada manusia 

(people centered), pada model ini masyarakat tidak hanya 

menjadi penerima pasif dan reaktif melainkan dijadikan sebagai 

peserta aktif dalam suatu pemberdayaan. Pada dasarnya 

pemberdayaan tidak sekedar meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan nasional serta terpenuhinya kebutuhan 

dasar masyarakat, melainkan yang lebih penting lagi adalah 

adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendorong 

terciptanya kegiatan yang produktif.37 

Kemudian istilah Ekonomi berasal dari Bahasa yunani 

yang terdiri dari dua kata, yaitu Oikos dan Nomos. Oikos berarti 

rumah tangga dan Nomos berarti tata, aturan. Secara sederhana 

ekonomi adalah tata aturan rumah tangga. Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ekonomi adalah segala 

hal yang bersangkutan dengan pembagian, penghasilan, 

pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan).38 

Sedangkan pengertian masyarakat menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sekumpulan manusia yang 

                                                           
37 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta, Bidang Akademik 

UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 39-43. 
 
38 Hendra Safri, Pengantar Ilmu Ekonomi (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN 

Palopo, 2018), hlm. 6-9. 
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hidup bersama-sama dalam suatu tempat dan terikat oleh aturan 

tertentu.39 Menurut John J. Macionis, masyarakat adalah orang-

orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan 

memiliki budaya bersama. JL.L Gillin mengartikan masyarakat 

sebagai kelompok manusia yang tersebar dan memiliki 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.40 

Menurut Ginandjar Kartasasmita pemberdayaan ekonomi 

masyarakat adalah upaya pengerahan sumber daya untuk 

mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam meningkatkan 

produktivitas rakyat. Sehingga, baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya alam sekitar dapat ditingkatkan 

produktifitasnya. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi, 

masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan 

sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti 

permasalahan pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.41   

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya 

untuk membangun daya masyarakat dengan memberikan 

motivasi, dorongan, dan menyadarkan akan potensi yang dimiliki 

dan berupaya untuk mengembangkannya. Dengan adanya 

                                                           
39 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya 

Karya, 2005), hlm. 312. 
 
40 Dedeh Maryani, Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 2-3. 
 
41 Mulyadi Fadjar, Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini (Yogyakarta: Budi 

Utama, 2020), hlm. 6. 
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pemberdayaan ekonomi ini, diharapkan masyarakat mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan sandang, 

pangan, dan papan, kebutuhan kesehatan dan pendidikan.42 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah sebuah 

upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan 

seseorang, kelompok dan masyarakat supaya memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan kwalitas hidupnya secara 

mandiri, terutama pada masalah perekonomianya.43  

Menurut Sumodoningrat, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat tidak hanya dengan peningkatan produktifitas 

masyarakat, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan 

hanya memberikan bantuan modal sebagai stimulan, tetapi juga 

harus menjamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara 

yang telah maju, yang masih lemah, dan yang belum berkembang. 

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terdapat 

beberapa kebijakan diantaranya yaitu: (1) pemberian akses atau 

peluang yang lebih besar untuk asset produksi (khususnya 

modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha 

ekonomi rakyat; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) 

                                                           
42 Ibid., hlm. 7. 
 
43 Muhammad Istan, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Menurut Pespektif Islam”, Journal Of Islamic Economics, vol. 2: 1 (Oktober, 2017), hlm. 91.  
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penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya pengusaha 

baru; (6) pemerataan tempat.44  

b. Konsep pemberdayaan masyarakat 

Wiranto menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 

dengan memberikan kesempatan yang luas untuk melakukan 

kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu 

menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang 

lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bertujuan 

untuk meningkatkan akses bagi individu maupun kelompok 

masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi 

dan kesempatan untuk berusaha.45 Menurut Fahrudin, dalam proses 

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan upaya sebagai 

berikut :46 

a) Enabling, pengenalan kepada masyarakat, bahwa setiap manusia 

mempunyai potensi yang dapat di kembangkan. Beberapa cara 

untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yaitu dengan 

cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan 

                                                           
44 Erni Febrina, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan 

Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol. 3: 2 
(Mei, 2012), hlm. 86-87. 

 
45 Rindyah Hanafi, Ekonomi Lingkungan (Malang: Media Nusa Creative, 2018), hlm. 14. 
 
46 Ibid., hlm. 1-2. 
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kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya 

untuk mengembangkannya. 

b) Empowering, yaitu memperkuat daya atau potensi yang dimiliki 

oleh masyarakat. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan penyediaan 

berbagi masukan (input) dan membuka berbagai peluang akses 

yang dapat membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. 

c) Protecting, yaitu perlindungan atau melindungi. Dalam proses 

pemberdayaan melindungi bermakna mencegah yang lemah 

menjadi semakin lemah dan dilihat sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan 

masyarakat agar mampu mewujudkan, kemandirian, dan 

kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Menurut Randy R 

Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto tahap dalam proses 

pembedayaan adalah sebagai berikut :47 

a) Tahap penyadaran : Tahap ini merupakan proses awal dalam 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan cara 

mensosialisasikan terkait hak masyarakat untuk menjadi mampu 

dan memotivasi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Sehingga 

                                                           
47 Fitri Febrina Anggraini dan Titik Djumiarti, “Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang”, Journal of Politic 
and Government Studies, vol. 2: 1 (Januari, 2013), hlm. 8-9. 
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dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

memperbaiki kondisi untuk masa depan yang lebih baik. 

b) Tahap Pengkapasitasan : pada tahap ini yakni memampukan 

masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Tujuan 

pada tahap ini diharapkan mampu menjadikan masyarakat lebih 

terbuka akan wawasan dan keterampilan sehingga dapat 

mengambil peran dalam pembangunan. 

c) Tahap Pendayaan : tahap dimana masyarakat diberi kesempatan 

untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini 

masyarakat sudah bisa dikatakan mandiri dalam melakukam 

pemberdayaan setelah mendapatkan wawasan dan keterampilan 

pada tahap sebelumnya. Kemandirian masyarakat bida dilihat 

dari membentuk sebuah keterampilan baru, melahirkan ide-ide 

baru, melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. 

c. Tujuan pemberdayaan masyarakat 

Menurut Kartasasminta, Pemberdayaan masyarakat 

merupakan suatu upaya untuk memandirikan dan memampukan 

masyarakat agar terlepas  dari perangkap kemiskinan dan 
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keterbelakangan.48 Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ada 

enam, yaitu sebagai berikut :49 

a) Perbaikan kelembagaan (better Institution) : dengan perbaikan 

tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat mendorong 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. 

Dengan memperbaiki kelembagaan diharapkan dapat 

mengembangkan jejaring kemitraan usaha. Lembaga yang baik 

akan mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran, dan 

program yang terarah. Semua anggota akan melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab yang telah diberikan. Dengan demikian, 

anggota yang terlibat akan merasa berdaya dan mempunyai peran 

untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. 

b) Perbaikan usaha (Better Bussiness) : setelah kelembagaan sudah 

diperbaiki, maka diharapkan akan memperbaiki bisnis yang 

dilakukan dan mampu memberikan kepuasan kepada seluruh 

masyarakat yang ada di sekitarnya. 

c) Perbaikan pendapatan (Better Income) : dari perbaikan bisnis 

diharapkan mampu memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, 

termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. 

                                                           
48 Alfitri, Community Development Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), hlm. 25. 
 
49 Dedeh Maryani, Pemberdayaan Masyarakat, hal. 9-12. 
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d) Perbaikan Lingkungan (Better Environment) : lingkungan pada 

saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh 

perbuatan manusia dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  Padahal bila kwalitas manusia itu tinggi dengan 

memiliki pendidikan yang baik, maka manusia tidak akan 

merusak lingkungan. Dari sinilah pendapatan masyarakat harus 

memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 

Karena bila kemiskinan terjadi pada mereka, maka kemungkinan 

manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tindakan yang 

merusak lingkungan. Jadi, perbaikan pendapatan diharapkan 

dapat memperbaiki lingkungan. Karena, kerusakan lingkungan 

seringkali disebabkan pendapatan yang terbatas.  

e) Perbaikan kehidupan (Better Living) : dengan pendapatan yang 

baik, diharapkan mampu memperbaiki keadaan yang lebih baik 

juga di setiap keluarga dan masyarakat. 

f) Perbaikan masyarakat (Better Community) : terciptanya kondisi 

kehidupan yang baik, maka akan menjadikan kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik juga. 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memberdayakan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 

individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, 

pemberdayaan fokus pada hasil dari sebuah perubahan sosial; yaitu 
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masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan dan pengetahuan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi ekonomi, fisik, 

atau sosial seperti kepercayaan diri, mampu untuk menyampaikan 

aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mempunyai mata 

pencaharian, dan mandiri dalam melaksankaan tugas-tugas 

kehidupannya.50  

d. Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam Bahasa 

yunani yakni gabungan dari Stratos atau tentara dan Ego atau 

pemimpin. Pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai 

suatu tujuan. Strategi merupakan tindakan penyesuaian untuk 

mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan yang dianggap 

penting. Tindakan penyesuaian ini dilakukan secara sadar dan 

berdasarkan pada pertimbangan.51 Pemberdayaan masyarakat 

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

perubahan ekonomi yakni masyarakat yang berdaya dengan 

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, mandiri dalam melaksanakan 

tugas-tugas kehidupannya, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mampu dalam mengatasi 

                                                           
50 Rauf A. Hatu, “Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat”, Jurnal 

Inovasi, vol. 7: 4 (Desember, 2010), hlm. 243. 
 
51 Sesra Budio, “Strategi Manajemen Sekolah”, Jurnal Menata, vol. 2: 2 (Juli, 2019), hlm. 

58. 
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permasalahan ekonominya sendiri.52 Dengan memperhatikan 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai, ada beberapa langkah strategi 

untuk memberdayakan masyarakat. Menurut Daniri, strategi 

pemberdayaan di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori yaitu :53 

a. Community Relation 

Community Relation (hubungan komunitas) adalah 

aktivitas yang dilakukan untuk menjalin hubungan harmonis 

dengan masyarakat sekitar perusahaan. Suatu perusahaan akan 

tumbuh dan berkembang karena adanya partisipasi masyarakat. 

Oleh karena itu, perusahaan harus menyadari bahwa hubungan 

yang baik dengan masyarakat merupakan salah satu pendukung 

dalam keberlangsungan perusahaan secara berkelanjutan. Wujud 

nyata perusahaan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat 

adalah dengan turut serta memberikan apa yang bisa 

disumbangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa 

strategi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Mewujudkan kesejahteraan perusahaan. 

2) Mengubah mutu hidup. 

                                                           
52 Lubis Hermanto, “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan 

Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima”, Jurnal 
Muamalat, vol. 9: 2 (Desember. 2017), hlm. 172.   

 
53 Yunia Ayu Safitri, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry Soun Di 

Desa Manjung Ngawen Klaten”, Skripsi (Yogyakarta: Prodi Pengembangan Maysrakakat Islam 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 16-18.  
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3) Mengembangkan ekonomi masyarakat. 

4) Memperbaiki kualitas hidup. 

5) Menggunakan dengan maksimal atas apa yang telah dimiliki 

serta menyertakan masyarakat yang tidak mampu. 

6) Memberikan fasilitas yang layak. 

b. Community Service 

Community service adalah kegiatan yang dilakukan 

seseorang atau kelompok dalam bentuk pemberian jasa, 

pelayanan, dan atau pekerjaan untuk kepentingan masyarakat 

atau lembaga. Secara sederhana community service bermakna 

sebagai kegiatan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam hal ini dapat dilaksanakan dalam beberapa hal, yaitu : 

1)  Bertindak sebagai fasilitator dan membantu dalam 

menyelesaikan masalah. 

2) Memberikan pelayanan untuk keperluan masyarakat atau 

keperluan umum. 

3) Membantu pembaruan terhadap sarana dan prasarana. 

4) Memberikan kegiatan sosial berupa pelayanan masyarakat. 

c. Community Empowering 

Community Empowering adalah  salah satu proses yang 

memberikan fasilitas untuk mendorong masyarakat 

memanfaatkan lingkungan agar berkelanjutan dalam jangka 

waktu yang lebih panjang. Tujuan dari community empowering 
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adalah untuk menciptakan masyarakat yang mampu dan mandiri 

baik secara ekonomi, ekologi dan sosial, seperti pembentukan 

usaha secara mandiri dan berkenjutan. Dalam hal ini, Menurut 

Daniri strategi empowering dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1) Memberikan akses kepada masyarakat untuk 

mengembangkan usahanya secara mandiri. 

2) Memberikan penyuluhan dan pelatihan. 

3) Menyertakan masyarakat dalam pendirian sebuah usaha. 

4) Membantu dalam pembangunan masyarakat dari 

kemiskinan. 

Menurut Kartasasminta, menjelaskan strategi pemberdayaan 

masyarakat sebagai berikut54 : 

1. Proses pemberdayaan ditujukan langsung kepada pihak yang 

membutuhkan atau sering disebut dengan pemihakan. Program 

yang dimasukkan akan disesuaikan dengan apa yang diperlukan 

oleh maysarakat. 

2. Mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran dalam 

pelaksanaan proses pemberdayaan. Hal ini bertujuan agar 

bantuan yang diberikan menjadi efektif dan sesuai dengan 

kehendak, kemauan, serta kebutuhan mereka. Dengan 

                                                           
54 Aziz Musim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: Samudra Biru, 

2012), hlm. 71.    
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pengalaman dalam merancang , mengelola, melaksanakan dan 

mempertanggungjawabkan upaya peningkatan dirinya dan 

ekonominya, maka masyarakat akan sekaligus meningkatkan 

keberdayaan mereka.  

3. Pemberdayaan melalui pendekatan kelompok. Pendekatan 

kelompok dilihat dari penggunaan sumber daya lebih efisien dan 

yang paling efektif, karena dengan pendekatan kelompok 

masyarakat miskin lebih mudah dalam memecahkan 

masalahnya dan penanganan bantuan akan lebih mudah jika 

dilakukan secara berkelompok.  

Menurut Edi Suharto, strategi dalam pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui 3 (tiga) aras, yakni sebagai berikut :55 

1. Aras Mikro yakni pendekatan yang berpusat pada tugas (task 

centered ap-proach). Tujuan utama dalam pendekatan ini yaitu 

untuk membimbing masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas 

kehidupannya. Pemberdayaan ini dilakukan terhadap seseorang 

yang bersifat individu melalui bimbingan, konseling, dan 

lainnya. 

2. Aras Mezzo yakni pendekatan yang menggunakan pendekatan 

kelompok sebagai media kerja sama. Dalam meningkatkan 

kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat strategi ini 

                                                           
55 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Menberdayakan Rakyat (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2009), hlm. 66-67. 
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melalui pendidikan, pelatihan, serta dinamika kelompok agar 

memiliki kamampuan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya. 

3. Aras Makro yakni pendekatan dengan sistem besar (large 

system strategy), karena perubahan akan di tujukan pada 

masyarakat yang lebih luas. Bentuk strategi ini berupa 

perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi 

sosial, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik.s 

Sedangkan menurut Wistha Prihatain Hia dan Anne Charin, 

strategi pemberdayaan melalui home industry dapat melalui 

beberapa pendekatan sebagai berikut :56 

1. Pendekatan Mikro – bottom up 

a. Menjaga hubungan internal keluarga dalam meminimalisisr 

konflik 

b. Perluasan jaringan pemasaran produk home industry 

c. Manajemen limbah hasil produksi 

2. Pendekatan Mezzo – Top Down 

a. Peningkatan kapasitas dan pendampingan dalam 

manajemen inovasi 

                                                           
56 Wistha Prihatin Hia dan Anne Charina, “Strategi Pemberdayaan Untuk Keberlanjutan 

Home Industry AGRO (Suatu Kasus Di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut”, Jurnal Ekonomi 
Pertanian Dan Agribisnis (JEPA), VOL. 5: 1 (Juli, 2021), hlm. 48-50. 
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3. Pendekatan Makro – Top Down 

a. Perlunya kebijakan seputar pendataan industry kecil dan 

menengah 

b. Memperkuat relasi dengan lembaga lain 

e. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Dampak adalah pengaruh yang mendatangkan akibat, baik 

akibat positif maupun akibat negatif. Pengaruh sendiri adalah suatu 

keadaan adanya hubungan sebab akibat atau timbal balik antara apa 

yang mempengaruhi dan apa yang di pengaruhi. Secara sederhana 

dapat diartikan sebagai sebab akibat.57 Dampak juga dapat diartikan 

sebagai hasil dari pengimplementasian sebuah kebijakan atau suatu 

program. Suatu dampak akan terlihat setelah adanya 

pengimplementasian kebijakan dan adanya evaluasi. Dengan adanya 

evaluasi, dampak yang berupa keberhasilan atau kegagalan dapat 

diketahui, sehingga akan muncul rekomendai kebijakan itu akan 

dilanjutkan atau perlu adanya perbaikan sebelum dilanjutkan atau 

bahkan diberhentikan.58  

                                                           
57 Siska Pratiwi, dkk., “Dampak Program Pelatihan Las Listrik Dalam Meningkatkan Status 

Sosial Ekonomi Eks Narapidana di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi 
Banten”, Jurnal Untirta, vol. 2: 1 (Februari, 2017), hlm. 91.  

 
58 Desi Elviani, Dampak Sosial Program Campus Social Responcibility Di Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya, Skripsi (Surabaya: Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 
Airlangga, 2017), hlm. 46. 
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Menurut Surito Hardoyo, sifat dampak ada dua yaitu bersifat 

primer dan sekunder. Dampak yang bersifat primer adalah 

perubahan lingkungan yang disebabkan langsung oleh suatu 

kegiatan. Sedangkan dampak yang bersifat sekunder adalah 

perubahan ligkungan yang tidak disebabkan secara langsung oleh 

suatu kegiatan. Mengenai dampak primer dan sekunder akan terjadi 

dampak yang bersifat positif dan negatif, yakni sebagai berikut :59 

1) Dampak positif pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Dampak positif pemberdayaan ekonomi dapat membantu 

masyarakat dalam beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : 

a) Meningkatkan  penghasilan kepada individu dan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. 

b) Menciptakan dan memberikan mata pencaharian baru bagi 

masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang lebih 

produktif. 

c) Membentuk individu dan masyarakat mandiri secara 

ekonomi. 

d) Memberikan keterampilan dan kemampuan kepada 

individu dan masyarakat dalam mengembangkan dirinya. 

                                                           
59 Sudarmo Ali Murtolo, dkk., Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap 

Kehidupa Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 87. 
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e) Memampukan masyarakat dan individu dalam 

pengambilan keputusan secara mandiri sehingga mampu 

memecahkan masalah hidupnya. 

2) Dampak negatif pemberdayaan ekonomi masyarakat 

Sementara itu, dampak negatif dari pemberdayaan ekonomi 

adalah sebagai berikut : 

a) Hilangnya peran-peran dalam kehidupan masyarakat yang 

secara ekonomi dipandang tidak produktif. 

b) Adanya pemanfaatan lahan secara semena-mena demi 

kepentingan ekonomi. 

c) Perubahan lingkungan yang justru menimbulkan kerugian 

masyarakat dalam jangka panjang.  

d) Hilangnya nila-niai sosial budaya secara perlahan, yang 

tergantikan oleh motif ekonomi.  

Menurut Suminartini dan Susilawati dampak pemberdayaan 

ekonomi melalui home industry dari adanya adalah sebagai berikut 

:60 

1. Membuka lapangan pekerjaan baru. 

2. Menambah Keterampilan Masyarakat. 

3. Membantu dalam terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat 

4. Mengurangi angka pengangguran. 

                                                           
60 Suminartini dan Susilawati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home 

Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Comm-Edu, vol. 3: 3 
(September 2020), hlm. 232-233. 
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2. HOME INDUSTRY 

a. Definisi Home Industry 

Secara Bahasa Home adalah rumah, kampung halaman, atau 

tempat untuk menetap.61 Menurut UU No.3 Tahun 2014 industri 

adalah bentuk kegiatan yang mengolah bahan baku atau barang 

setengah jadi menjadi barang yang mempunya nilai tambah untuk 

mendapatkan keuntungan.62 Secara sederhana home industry  dapat 

diartikan sebagai usaha pribadi guna menghasilkan barang dan 

dilakukan di rumah. Home industry dikenal sebagai perusahaan kecil 

karena kegiatan produksinya yang bertempat di rumah dan dikekola 

oleh keluarganya sendiri dan mengikutsertakan masyarakat untuk 

menjadi pekerja dalam usahanya. Meskipun mengikutsertakan 

masyarakat dalam skala yang kecil, namun sudah bisa membantu 

dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat.63  

Keberadaan home industry  sangatlah berpengaruh terhadap 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, home industry menambah 

                                                           
61 Achmad Fawaid dan Erwin Fatmala, “Home Industry Sebagai Strategi Pemberdayaan 

Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Financial Revenues Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Keagamaan 
Dan Kemasyarakatan, vol. 14: 1 (Januari, 2020), hlm. 113. 

 
62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 1 ayat (2).  
 
63 Achmad Fawaid, “Home Industry Sebagai Strategi Pemberdayaan”, hlm. 114. 
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pendapatan bagi masyarakat dan dapat menjadi mata pencaharian 

baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.64 

b. Manfaat Home Industry 

Menurut Kimbal, home industry adalah kegiatan keluarga 

yang terdiri dari paling sedikit dua anggota rumah tangga yang 

menanggung pekerjaan, makanan, dan tempat berlindung dan 

sebagai unit konsumtif dan produktif. Adapun manfaat dari home 

industry adalah, sebagai berikut :65 

a. Memberikan lapangan pekerjaan pada penduduk yang belum 

mempunyai pekerjaan (tidak bekerja). 

b. Mampu memproduksi barang-barang keperluan penduduk 

setempat dan daerah sekitarnya secara efisien dan lebih murah 

dibandingkan industri besar lainnya. 

c. Dapat menambah pendapatan. Tidak hanya untuk keluarga saja, 

akan tetapi bagi masyarakat sekitar yang ikut bekerja dan anggota 

keluarga lainnya. 

                                                           
 
64 Suminartini dan Susilawati, “Pemerdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home 

Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal COMM-EDU, vol. 3: 3 
(September, 2020), hlm. 230.  

 
65 Siti Syahsudarmi, “Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry(Studi 

Kasus Pada Home Industry “Ollanda Brownies” Panam Pekanbaru”, Jurnal Eko dan Bisnis, vol. 11: 
3 (September, 2020), hlm. 217. 
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Selain itu, home industry juga memberikan manfaat di 

bidang perkenomian. Berikut beberapa manfaat lain dari home 

industry bagi perekonomian :66 

a. Home industry dapat membantu meningkatkan pendapatan 

keluarga, karena merupakan usaha sampingan yang tidak banyak 

menyita waktu. 

b. Home industry dapat mengurangi angka kemiskinan dan 

pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi 

anggota keluarga maupun masyarakat yang berada di sekitar 

tempat tinggal.   

c. Ciri - Ciri Home Industry 

Menurut beberapa ahli ciri-ciri home industry sama dengan 

sektor informal yang lebih mengutamakan kemauan atau 

keterampilan bekerja, diantaranya sebagai berikut : 67 : 

1) Pendidikan formal yang rendah. Hal ini dimaksudkan bahwa 

berdirinya suatu home industry tidak berpacu pada latar 

belakang pendidikan. Walau hanya hanya dengan latar 

pendidikan yang rendah seperti tamatan Sekolah Dasar (SD) 

                                                           
 
66 Tri Susilowati dan M. Faruk Hidayatulloh, “Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Dalam Penentuan Lokasi Home Industry Di Kabupaten Pringsewu”,  Jurnal Management Sistem 
Informasi dan Teknologi, vol. 9: 1 (Juni, 2019), hlm. 21. 

 
67 Puspita Sari, Analisis Home Industry Pengolahan Kerajinan Kulit Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Buruh Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi (Lampung: Jurusan Ekonomi Islam, 
UIN Raden Intan, 2021), hlm. 27-28. 
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atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa mendirikan 

suatu home industry jika ada kemauan dan usaha. 

2) Modal usaha yang minim, karena sebagian besar pemilik 

home industry adalah masyarakat menengah kebawah 

dengan mempunyai modal dan asset yang rendah serta tidak 

mendapatkan bantuan dari bank. 

3) Home indsutry termasuk pada industry ringan. Dalam hal ini 

diartikan bahwa sebagian besar home industry tidak rumit 

dan tidak membutuhkan proses yang rumit dan teknologi 

yang tinggi. Maka dari itu, masyarakat yang belum memiliki 

pekerjaan atau hanya menjadi sebagai Ibu Rumah Tangga 

(IRT) juga dapat membuka usaha apabila memiliki modal 

dan keterampilan agar tidak menganggur saja dirumah. 

4) Upah relatif rendah. Penghasilan yang didapatkan dari home 

industry yakni tidak menentu dan menjadi faktor utama 

penyebab upah karyawan rendah. 

5) Kegiatan berskala kecil. Maksud dari kegiatan berskala kecil 

adalah bahwa home industry bergerak pada skala kecil yakni 

dalam Usaha Rumah Tangga (URT) yang dirintis oleh 

masyarakat. 

d. Kriteria Home Industry 

Home Industry dikatakan sebagai industri rumah tangga 

karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola 
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keluarga.68 Menurut Kuncoro, beberapa kriteria Home Industry 

adalah sebagai berikut :69 

1) Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan saudara 

terdekat. 

2) Tidak ada pembagian jelas mengenai bidang administrasi dan 

operasi. 

3) Dikelola secara perorangan, merangkap sebagai pemilik dan 

pengelola perusahaan. 

4) Akses industri terhadap lembaga kredit formal yang rendah, 

sehingga kebanyakan pelaku usaha menggunakan modal 

sendiri atau sumber lain seperti dari keluarga, pedagang, dan 

rentenir. 

5) Teknologi yang digunakan manual dan masih sederhana 

menggunakan tenaga kerja manusia. 

6) Belum memiliki status bahan hukum. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil 

                                                           
68 Abidatul Afiyah, dkk., “Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry”, 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), vol. 23: 1 (Juni, 2015), hlm. 3. 
 
69 Dini Rochdiani, dkk., “Manajemen Usaha Home Industry Desa Sindangsari Kecamatan 

Sukasari Kabupaten Sumedang”, Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, vol. 7: 1 (Maret, 2018), 
hlm. 52. 
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penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantitatif 

melainkan penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting) untuk mengetahui suatu fenomena atau masalah.70 Dalam hal 

ini, Peneliti telah mengolah data yang diperoleh di lapangan baik data 

primer maupun sekunder seperti wawancara, observasi, dokumentasi, 

buku, maupun jurnal.  

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti ini megambil lokasi penelitian di Home Industry Griya 

Manik yang ada di Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, 

Kabupaten Jombang. Alasan  peneliti mengambil lokasi ini adalah : 

Pertama, karena lokasi penelitian masih di wilayah jombang yakni di 

Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, 

Kedua, bentuk rasa bangga terhadap sentra industry kerajinan manik 

manik yang menjadi ikonnya Kabupaten Jombang, Ketiga, home 

industry ini merupakan salah satu dari 86 rumah produksi yang masih 

aktif memproduksi manik-manik, keempat, home industry griya manik 

menjadi salah satu home industry yang sudah menembus pasar 

internasional.kelima, salah satu home industry yang memberdayakan 

ekonomi masyarakat melalui kerajinan manik-manik.  

 

 

                                                           
70 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), hlm. 8-9. 
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3. Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pemilik dan karyawan home industry 

Griya Manik di Desa Plumbon Gambang Gudo Jombang. Adapun objek 

penelitian ini adalah strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui Home Industry Griya Manik dan dampak pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui Home Industry Griya Manik terhadap 

masyarakat Desa Plumbon Gambang Gudo Jombang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang masalah 

yang akan diteliti peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data, 

yaitu sebagai berikut : 

Teknik yang pertama adalah wawancara. Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data berupa tanya jawab secara 

langsung atau tatap muka terhadap informan. Jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang mana 

topik pembahasan hanya memuat garis besar yang perlu ditanyakan. 

Pada wawancara ini peneliti telah menentukan beberapa informan yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara pada penelitian ini ditujukan 

kepada perangkat desa, pemilik dan karyawan home industry griya 

manik.71 

                                                           
71 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jember: STAIN Jember Press, 

2013), hlm. 185.  
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Teknik pengumpulan data yang kedua adalah observasi. 

Observasi adalah pengamatan langsung peneliti terhadap suatu benda, 

kondisi, situasi, proses atau perilaku di tempat yang sudah ditentukan.72 

Observasi dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung ke lokasi 

penelitian yakni home industry griya manik di Desa Plumbon Gambang, 

Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dan melakukan pengamatan di 

lokasi tentang fenomena apa saja yang terjadi di lapangan. Kemudian, 

mencatat hasil dari melihat dan mengamati secara langsung di lapangan. 

Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi. 

Teknik ini  merupakan teknik untuk menelusuri data historis. Pada 

bagian ini, peneliti sudah mengumpulkan data berupa foto-foto kegiatan 

, jurnal-jurnal, dan Dokumen-dokumen tentang home industry griya 

manik.73 

5. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Untuk itu sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah : 

a. Data Primer 

Data primer peneliti didapat melalui wawancara secara 

langsung kepada pihak perangkat desa, pemilik dan kasyawan home 

industry griya manik.  

                                                           
72 Ibid., hlm. 186. 
 
73Ibid., hlm. 186. 



44 
 

 
 

b. Data Sekunder 

Data sekunder peneliti didapat melalui sumber-sumber 

tertulis, yaitu melalui dokumen-dokumen dari pihak perangkat Desa 

Plumbon Gambang, serta buku-buku yang terkait dengan 

pemberdayaan ekonomi melalui home industry griya manik. 

6. Teknik Penentuan Informan 

Teknik Sampling yang dugunakan dalam penlitian ini adalah 

purposive sampling yakni menggunakan kriteria tertentu dalam memilih 

sampel.74 Adapaun kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang 

yang terlibat secara langsung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui kerajinan manik-manik. Adapun informan penelitian ini yaitu : 

a. orang yang terlibat dan yang merintis pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui home industry Griya Manik : 

1) Bapak Suloso pemilik home industry Griya Manik 

b. karyawan home industry griya manik :  

1) Bapak iwan santoso (karyawan bagian produksi) 

2) Bapak Wijianto (karyawan bagia produksi) 

3) Ibu Nur Halimah (karyawan bagian meronce) 

4) Ibu Utami (karyawan bagian meronce) 

c. perangkat desa Plumbon Gambang sebagai pemangku kebijkan : 

1) Bapak Nur Wachid (Kepala Desa Plumbon Gambang) 

                                                           
 
74 Muhammad Muhyi, dkk., Metodologi Penelitian (Surabaya: Adi Buana University 

Press, 2018), hlm. 45. 
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2) Bapak Sirojuttolibin (Perangkat Desa Plumbon Gambang) 

7. Validitas Data Penelitian 

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Triangulasi merupakan teknik mengecek dan meningkatkan 

validitas penelitian dengan manganalisis pertanyaan penelitian dari 

berbagai perspektif.75 Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan 

adalah sumber dan teknik 

a. Triangulasi Sumber, proses membandingkan data dari sumber yang 

beragam dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

Pada proses ini peneliti membandingkan hasil wawancara yang 

didapat dari perangkat desa, pemilik dan karyawan home industry. 

b. Triangulasi Teknik, proses pengecekkan data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang yang berbeda. Pada tahap ini peneliti 

membandingkan hasil dari setiap narasumber melalui wawancara 

dengan hasil observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan. 

8. Teknik Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis data merupakan teknik yang dilakukan peneliti 

dalam penelitiannya untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi 

informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam pengambilan 

kesimpulan. Beberapa teknik analisis data yang digunakan peneliti  

                                                           
75 Helaludin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif (Makasar:  Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffray, 2019), hlm. 94-96. 
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adalah sebagai berikut76 : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan upaya peneliti untuk 

menyederhanakan data yang sudah di peroleh selama di lapangan. 

Peneliti menyeleksi data yang diperoleh di lapangan. Data yang sesuai 

dengan penelitian akan dipakai, kemudian mambuang data yang tidak 

terpakai.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan langkah peneliti untuk menyajikan 

serkumpulan data yang tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. 

Dalam hal ini peneliti menyajikan data-data yang sudah diperoleh dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi secara rinci dan mudah 

difahami.  

c. Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam 

proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan 

kesimpulan dari data-data yang di peroleh dengan maksud untuk 

mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan. 

                                                           
 
76 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), hlm. 122-124. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Bab I, meliputi penegasan judul, latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, mencakup gambaran umum Desa Plumbon Gambang yang 

meliputi letak dan kondisi geografis, kondisi demografis Desa Plumbon 

Gambang yang meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan 

golongan umur, kondisi ekonomi dan mata pencaharian, kondisi 

pendidikan, prasarana dan sarana, serta kondisi sosial, budaya,keagamaan, 

serta gambaran umum home industry griya manik. 

Bab III, Pembahasan, pada bab ini berisi pembahasan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di lapangan, yakni tentang 

strategi dan dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Plumbon 

Gambang yang dilakukan oleh home industry griya manik. Dalam hal ini, 

penulis menyajikan data beserta analisisnya mengenai strategi yang 

digunakan home industry griya manik dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat serta dampak yang dihasilkan dari pemberdayaan tersebut.  

Bab IV, pada bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran untuk penelitian yang lebih lanjut. 

  



 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Pada bab ini peneliti akan menyimpulkan dari hasil penelitian di 

lapangan mengenai strategi dan dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui home industry griya manik di Desa Plumbon Gambang. Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Strategi yang digunakan oleh home industry griya manik dalam rangka 

meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan menjaga 

hubungan internal keluarga dalam meminimalisir konflik, perluasan 

jaringan pemasaran produk home industry, peningkatan kapasitas dan 

pendampingan dalam manajemen inovasi, dan memperkuat relasi dengan 

lembaga lain. 

2. Sebagian hasil penelitian peneliti sama dengan teori yang digunakan oleh 

peneliti yaitu teori Wistha Prihatain Hia dan Anne Charin. Teori Wistha 

Prihatain Hia dan Anne Charin meliputi pendekatan mikro-bottom up 

dengan cara menjaga hubungan internal keluarga dalam meminimalisir 

konflik, perluasan jaringan pemasaran produk home industry, dan 

manajemen limbah hasil produksi, pendekatan mezzo-top down dengan 

peningkatan kapasitas dan pendampingan dalam manajemen inovasi, dan 

melalui pendekatan makro-top down dengan perlunya kebijakan seputar 

pendataan industry kecil dan menengah dan memperkuat relasi dengan 

lembaga lain. Strategi dalam penelitian ini yang sama dengan teori Wistha 
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Prihatain Hia dan Anne Charin adalah melalui pendekatan mikro-bottom 

up dengan cara menjaga hubungan internal keluarga dalam meminimalisir 

konflik yang didalamnya terdapat saling menjaga komunikasi antar 

keluarga dengan melibatkan semua anggota keluarga dalam 

menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan , perluasan jaringan 

pemasaran produk home industry yang didalamnya terdapat perluasan 

pemasaran mulai dari pasar lokal, nasional sampai pasar internasional. 

Pendekatan mezzo-top down dengan cara peningkatan kapasitas dan 

pendampingan dalam manajemen inovasi yang didalamnya terdapat 

adanya pembaruan atau inovasi motif manik-manik. Melalui pendekatan 

makro-top down dengan memperkuat relasi dengan lembaga lain yang 

didalamnya terdapat adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti 

pemerintah kabupaten jombang, Bank BRI, sekolah-sekolah dan beberapa 

instansi.  

3. Dalam Teori Wistha Prihatain Hia dan Anne Charin ada yang tidak sesuai 

dengan hasil lapangan, diantaranya adalah pendekatan mikro dengan adanya 

manajemen limbah hasil produksi, karena home industry griya manik tidak 

mencemarkan limbah dari proses produksi manik-manik melainkan 

memproses suatu limbah yakni kaca yang sudah tidak terpakai. Dan 

pendekatan makro dengan adanya perlunya kebijakan seputar pendataan 

industri kecil dan menengah.  
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4. Dampak adanya home industry dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat sesuai dengan tori Suminartini dan Susilawati, yakni sebagai 

berikut : 

a. Membuka lapangan pekerjaan baru. 

b. Menambah keterampilan masyarakat. 

c. Membantu dalam terpenuhinya kebutuhan hidup. 

B. SARAN 

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan terdapat beberapa 

permasalahan yang muncul diantaranya adalah minimnya karyawan bagian 

meronce sehingga memperlambat proses peroncean manik-manik, tidak 

adanya struktur home industry secara resmi, seringnya lupa tidak update 

produk baru pada media sosial yang digunakan untuk pemasaran. Dari sini, 

peneliti memiliki 3 rekomendasi dan saran tanpa mengurasi rasa hormat kepada 

pihak manapun, diantaranya yaitu : 

1. Perlu adanya tambahan karyawan perempuan bagian meronce agar bisa 

memberdayakan perempuan sekitar dan mempercepat proses meronce 

manik-manik.  

2. Perlu adanya struktur resmi secara tertulis agar lebih jelas siapa pemilik 

home industry griya manik, sekretaris, dan siapa saja karyawan yang 

bekerja home industry griya manik. 

3. Perlu penetapan satu orang admin sosial media agar ada satu orang yang 

fokus mengurus akun dari griya manik. Perlu adanya tambahan akun tiktok 
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guna mengikuti perkembangan zaman era sekarang dan menambah 

konsumen. 
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