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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori 

1. Home Industri Tenun 

a. Pengertian Home Industri 

Industri adalah bagian dari proses produksi yang tidak 

mengambil bahan langsung dari alam, tetapi barang tersebut diolah 

dahulu sehingga menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat. 

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman yang 

menjadi pusat lembaga sosial dalam kehidupan manusia yang bersifat 

seimbang, tempat manusia mengadakan tatap muka dan membina 

hubungan kekeluargaan. Sedang industri dapat diartikan sebagai 

kerajinan, usaha produk barang, dan ataupun perusahaan. Singkatnya, 

Home industry adakah rumah usaha produk barang atau juga 

perusahaan kecil. 

Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan 

ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas 

tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa 

usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak 

Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) 

dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. 

Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik 

WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan 
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usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, 

baik berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti 

industri rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil 

yang dikelola keluarga.
7
 

Sedangkan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 

bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

ini.
8
 

Menurut Tulus T.H Tambunan, industri rumah tangga pada 

umumnya adalah unit-unit usaha yang sifatnya lebih tradisional, 

dalam arti menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang baik 

seperti lazimnya dalam perusahaan modern, tidak ada pembagian 

kerja dan sistem pembukuan yang jelas.
9
 

Adapun pengelompokan industri berdasarkan kapasitas pekerja 

yang diperlukan meliputi:  

1. Industri rumah tangga (home industry), menggunakan tenaga 

kerja 1 sampai 4 orang.  

                                                             
7
 http.://Home Industri _ Arumdyankhumalasari's Blog.htm 

8 UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah), (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-2, h. 3. 
9
 Tulus T.H Tambunan. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting), Jakarta: 

Salemba empat, 2002). Hlm. 166 
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2. Industri kecil, menggunakan tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 

3. Industri sedang, menggunakan tenaga kerja 20 sampai 99 orang. 

4. Industri besar, menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih  

Menurut Mubyarto Industri kecil atau industri kerajinan sangat 

bermanfaat bagi penduduk, terutama penduduk golongan ekonomi 

lemah, karena sebagian besar pelaku industri kecil adalah penduduk 

golongan tersebut. Industri ini di pedesaan mempunyai manfaat yang 

besar, karena: 1). dapat memberikan lapangan kerja pada penduduk 

pedesaan yang umumnya tidak bekerja secara utuh; 2) memberikan 

tambahan pendapatan tidak saja bagi pekerja atau kepentingan 

keluarga, tetapi juga anggota anggota keluarga lain; 3) dalam beberapa 

hal mampu memproduksi barang-barang keperluan penduduk 

setempat dan daerah sekitarnya secara lebih efisien dan lebih murah 

dibanding industri besar. hal lain yang perlu diperhatikan terhadap 

industri kecil adalah lokasi industri. Lokasi industri sangat 

berpengaruh terhadap kemajuan usaha industri tersebut. Secara teoritis 

yang berlokasi ditempat yang mudah mendapatkan bahan baku, tenaga 

kerja, modal, pemasaran akan dapat berkembang dengan baik. Adapun 

syarat lokasi yang baik meliputi: tersedianya bahan mentah atau dasar, 

tersedianya sumber tenaga alam maupun manusia, tersedianya tenaga 

kerja yang berpengalaman dan ahli untuk dapat mengolah sumber 

sumber daya, tersedianya modal, transportasi yang lancar, organisasi 

yang baik untuk melancarkan dan mengatur segala sesuatu dalam 
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bidang industri. Keinsyafan dan kejujuran masyarakat dalam 

menanggapi dan melaksanakan tugas, mengubah dari daerah agraris 

ke daerah industri. 

Jadi yang dimaksud dengan home industri adalah kegiatan usaha 

yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan 

ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat sertapendapatan keluarga 

mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

b. Pusat Kegiatan dan Pelaku Home Industri 

Sebagaimana nama kegiatan ekonomi ini, Home Industri pada 

umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu 

dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari 

rumah produksi tersebut. Karena secara geografis dan psikologis 

hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), 

memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari 

kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memicu etos 

kerja yang tinggi. Karena masing-masing merasa bahwa kegiatan 

ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar. 

Merupakan tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan 

perusahaan mereka. Sedangkan pada umumnya, pelaku kegiatan 

ekonomi yang berbasis di rumah ini adalah keluarga itu sendiri 

ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat 
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tinggalnya itu dengan mengajak beberapa orang di sekitarnya sebagai 

karyawannya. Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun 

kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan 

pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga di kampung 

halamannya. Dengan begitu, usaha perusahaan kecil ini otomatis 

dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka 

pengangguran. 

c. Fungsi Home Industri atau usaha kecil diantaranya: 

1. Usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui 

berbagai keterkaitan usaha, seperti fungsi pemasok, produksi, 

penyalur, dan pemasaran bagi hasil produk-produk industri besar. 

Usaha kecil berfungsi sebagai transformator antar sektor yang 

mempunyai kaitan ke depan maupun ke belakang. 

2. Usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya 

dalam menyerap sumber daya yang ada. Usaha kecil sangat 

fleksibel karena dapat menyerap tenaga kerja dan sumber daya 

lokal serta meningkatkan sumber daya manusia agar dapat 

menjadi wirausaha yang tangguh. 

3. Usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan 

nasional, alat pemerataan berusaha dan pendapatan, karena 

jumlahnya tersebar diperkotaan maupun pedesaan.
10

 

d. Kekuatan dan kelemahan Home Industri 

                                                             
10 Suryana, Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2006), Cet. ke-1, h. 77. 
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Home industri memiliki beberapa kekuatan potensial yang 

merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa 

yang akan datang adalah : 

1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan 

tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun 

menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia ; 

2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah 

selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya 

wirausaha baru; 

3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik ;  

4. Melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap 

perubahan pasar; 

5. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian 

besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar 

atau industri yang lainnya 

6. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan 

yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan 

bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan 

mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. 

Adapun kelemahan dari home industri yaitu: 

1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia ; 

2. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri 

Kecil lebih memperioritaskan pada aspek produksi sedangkan 
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fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam 

mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan 

pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang 

saja ; 

3. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu 

produk Industri Kecil; 

4. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil 

memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. Di 

samping itu mereka menjual produknya secara pesanan dan 

banyak terjadi penundaan pembayaran. 

 

1. Pendapatan Keluarga 

a. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh para 

anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa 

atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta 

membentuk produk nasional. 

Menurut Reksoprayitno, pendapatan atau income  adalah uang 

yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, 

sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti 

kesehatan dan pensiun. Menurut Gustiyana (2003), pendapatan dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani dan pendapatan 

rumah tangga.  Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan 
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dengan biaya total.  Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang 

diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang 

berasal dari kegiatan diluar usahatani.  Pendapatan usahatani adalah 

selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) 

yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam.  

Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai 

akibat melakukan kegiatan diluar usahatani seperti berdagang, 

mengojek, dll. 

Ada 3 kategori pendapatan yaitu : 

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang 

yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas 

jasa atau kontra prestasi. 

2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang 

sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas 

jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa. 

3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala 

penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya 

membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.
11

 

Pendapatan seseorang atau sebuah keluarga bisa bersumber dari 

banyak tempat. Dalam perencanaan keuangan, sangatlah penting 

untuk mengenal dan mengidentifikasi sumber pendapatan keluarga 

                                                             
11

 http:// blog. dr. Suparyanto, M.Kes  KONSEP DASAR PENDAPATAN 

KELUARGA.htm,2016/09/25. 
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agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Beberapa sumber 

pendapatan yang sering ditemukan adalah : 

a. Gaji atau penghasilan bulanan baik dari suami ataupun istri. 

b. Bisnis keluarga baik offline atau online berupa toko atau jenis 

usaha lainnya. 

c. Pendapatan dari bisnis property, misalnya hasil penyewaan 

tanah dan rumah. 

d. Keuntungan jual beli saham. 

b. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena 

hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dlam satu rumah tangga, 

yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan 

serta mempertahankan suatu budaya.
12

 

Selain itu keluarga dapat juga di artikan dua atau lebih dari dua 

individu yang tergantung karena hubungan darah, hubungan 

perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup di dalam 

peranannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan 

suatu kebudayaan. 

Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang 

jugamerupakan satuan tempat yang ditandai oleh adannya kerja sama 

ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi 

atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah 

                                                             
12

 Ali Zaidin,. 2010. Pengantar Keperawatan Keluarga. Jakarta : EGC. 
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khususnya merawat orangtua mereka yang telah lanjut usia.Dalam 

bentuk yang paling sederhana, keluarga terdiri dari seoranglaki-laki 

dan perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang 

tinggaldalam satu rumah yang sama. Bentuk keluarga yang demikian 

dalamantropologi dinamakan sebagai keluarga inti. Keluarga inti 

dapat berubah menjadi keluarga luas oleh adanya tambahan anggota 

dari sejumlah orang lain, baik sekerabat maupun yang bukan, yang 

secara bersamaan hidup dalam satu rumah dan menjadi anggota dalam 

keluarga inti. 

c. Pendapatan Keluarga 

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh 

anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. 

Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau 

imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam 

kegiatan produksi. Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari 

: 

1. Usaha itu sendiri : misalnya berdagang, bertani, membuka usaha 

sebagai wiraswastawan. 

2. Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau 

karyawan. 

3. Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-

lain. Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa 
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santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. 

Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan 

nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.
13

 

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada 

pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah 

keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan 

subsistem. Pendapatan  formal adalah segala penghasilan baik berupa 

uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. 

Pendapatan informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui 

pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya.  Sedangkan 

pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor 

produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dengan 

konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat kecil.
14

 

Jadi yang dimaksud pendapatan keluarga dalam penelitian ini 

adalah suatu tingkat penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan pokok 

dan pekerjaan sampingan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. 

B. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan 

penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Siti Uswatul Hasanah mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Hukum Tahun 

2015 dengan judul: “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Tenun Songket 

                                                             
13

 T. Gilarso,. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Yogyakarta : Kanisius, edisi 5. 
14

 Indah Nugraheni,. 2007. Siklus Akuntasi. Yogyakarta : Kanisius, edisi 6. 
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Melayu Riau (Studi Kasus Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis)”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data 

primer diperoleh dari responden dilapangan. Sedangkan data sekunder atau 

data pendukung yang di peroleh dari sumber-sumber yang telah ada baik 

berupa dokumen-dokumen dan buku-buku referensi yang berhubungan 

dengan penelitian. Data Tersier yaitu: Data yang terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum Belanda, Majalah, Surat 

Kabar dan Internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi, angket dan studi pustaka. Data dalam penelitian ini dianalisis 

dengan teori dan pendapat pakar yang relevan. Penelitian ini dilakukan di 

Kabupaten Bengkalis, yaitu pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Dewan Kerajinan Nasional Daerah 

Kabupaten Bengkalis dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Bengkalis, serta pada beberapa Pemilik Usaha Tenun Songket Melayu Riau 

yang ada di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis.  

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta ini telah di atur dan dijelaskan di 

dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 akan tetapi dalam 

kenyataannya pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta di lapangan belum berjalan 

secara nyata dan sempurna dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang 

ditemukan di lapangan dan berbagai keluhan masyarakat terhadap 

prosedurnya yang dianggap sulit dan lama oleh pencipta serta kurangnya 

kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang pentingnya untuk 

mendaftarkan Hak Cipta Tenun Songketnya ke Direktorat Jendral HaKI. 
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Adapun perbedaaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Uswatul 

Hasanah lebih kepada bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak cipta tenun 

songket Melyu Riau di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis, dari segi 

tempat sudah berbeda dan penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. 

Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini ingin melihat seberapa besar 

pengaruh home industri tenun terhadap pendapatan keluarga dan bersifat 

deskriptif kuantitatif.  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

penjelasan terhadap konsep teoritis. Dilatarbelakangi oleh kerangka teoritis 

sebelumnya, selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional sebagai 

tolak ukur atau indikator dalam penelitian. 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah home industri tenun, 

sedangkan veriabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pendapatan 

keluarga. 

1. Home Industri Tenun 

a. Pemasaran produk 

b. Permodalan usaha 

c. Tersedianya bahan baku 

d. Kemampuan sumber daya manusia 

2. Pendapatan Keluarga 

a. Tercukupinya kebutuhan sandang,  

b. Adanya pemenuhan kebutuhan pangan  
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c. Terpenuhinya kebutuhan papan 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pertanyaan atau dugaan mengenai keadaan populasi 

yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya dalam menerangkan 

fakta-fakta atau kondisi yang di amati dan digunakan sebagai petunjuk 

langkah selanjutnya. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

   : terdapat pengaruh usaha tenun terhadap pendapat keluarga di Desa 

Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kebupaten Bengkalis. 

   tidak terdapat pengaruh usaha tenun terhadap pendapatan keluarga 

di Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 

Kaidah pengujian :  

Jika         ≥        , maka    ditolak artinya signifikan dan  

        ≤        , maka    diterima artinya tidak signifikan 

Dengan taraf signifikan : α =5% atau 0.05. 

 


