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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Resources Based View (RBV) 

Sumber daya baik berupa sumberdaya berwujud maupun tidak berwujud 

dapat dianggap sebagai input yang memungkinkan suatu perusahaan untuk 

melakukan kegiatan.  Terdapat beberapa perpektif untuk menjelaskan tentang 

keterkaitan suatu perusahaan dengan lingkungannya, salah satunya adalah 

Resources Based View (RBV). Teori RBV memandang perusahaan sebagai 

kumpulan sumber daya dan kemampuan (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; dalam 

Sukarno, 2016). 

Ramanujam & Varadarajan (1989) dalam Khotimah (2014) menyatakan 

bahwa, pandangan berbasis sumberdaya memberikan kontribusi bagi aliran besar 

tentang strategi diversifikasi di empat bidang. Pertama, pendekatan berbasis 

sumberdaya mempertimbangkan keterbatasan pertumbuhan diversifikasi (melalui 

pengembangan internal, merger dan akuisisi). Kedua, Pandangan berbasis 

sumberdaya mempertimbangkan motivasi penting dalam diversifikasi. Ketiga, 

pendekatan berbasis sumbedaya menyediakan pandangan teoritis untuk 

memperkirakan arah dari diversifikasi. Keempat, pandangan berbasis sumberdaya 

menyediakan sebuah alasan teoritis dalam memperkirakan performa tinggi 

kategori tertentu yang berhubungan dengan diversifikasi. 

Model ini memfokuskan pada pengembangan atau perolehan sumber daya 

(resource) dan kapabilitas (capability) yang berharga, Fahy (2000) dalam 

Brahmana & Christina (2014) mengatakan bahwa resources terdiri dari tiga 

kelompok, yaitu : tangible asset, intangitble asset, dan capabilities. RBV 

difokuskan pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kombinasi 

sumber daya (Khotimah, 2014). 

Sampurno (2011) mengatakan, sangat penting untuk membedakan antara 

sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Sumber daya adalah aset produktif yang 

dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kapabilitas adalah apa yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan. 



6 
 

2.2 Sumber Daya 

Sumber daya adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan, ketika suatu 

perusahaan memiliki sumber daya yang lengkap/banyak/tinggi, hal ini dapat 

dijadikan sumber kekuatan dalam proses operasi perusahaan tetapi sebaliknya jika 

perusahaan memiliki sumber daya/aset yang kurang atau sederhana sehingga 

mengakibatkan proses operasi perusahaan tidak berjalan sesuai harapan 

perusahaan maka hal ini menjadi sumber kelemahan, dengan demikian sebuah 

perusahaan diharapkan memiliki sumber daya yang cukup tersedia sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud (Purnama, 

2016). 

Sumber daya terbagi menjadi berwujud (tangible) dan yang nirwujud 

(intangible). Sumber daya berwujud adalah segala sesuatu yang tersedia di 

perusahaan yang secara fisik dapat diamati (disentuh), seperti bangunan, dan 

uang. Sementara sumber daya nirwujud tidak dapat disentuh, tapi sebagian besar 

dikerjakan oleh karyawan di organisasi. Secara umum, sumber daya berwujud 

perlu diadakan atau dibeli sementara sumber daya nirwujud perlu dikembangkan 

(Amir, 2011) 

2.2.1 Sumber Daya Nyata 

Rawa Pening di Jawa Tengah terletak pada 70º 17' S, 110º 26' T, pada 

ketinggian 463,9 m dari permukaan laut, termasuk kawasan lahan basah semi 

alami atau buatan (Goltenboth & Kristyanto, 1994). 

Danau atau waduk ini adalah badan air tertua yang masih ada di Jawa, 

terbentuk setelah pembangunan dam di sungai Tuntang (yang bermuara di Laut 

Jawa), antara tahun 1912 – 1916 pada tanah gambut berawa-rawa (Polak, 1951 

dalam Goltenboth & Kristyanto, 1994). 

Rawa Pening merupakan danau alami yang multi fungsi, sebagai 

pembangkit listrik, irigasi, perikanan, air baku serta pariwisata (Sutarwi, 2008). 

Dalam sektor pertanian ketergatungan terhadap Rawa Pening cukup besar. 

Hasil studi karakteristik Rawa Pening (Balitbang Jateng, 2004 dalam Sutarwi 

(2008)) menyatakan bahwa kegiatan sektor pertanian yang dilakukan oleh 
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masyarakat di sekitar danau berupa pemanfaatan lahan pasang surut seluas 822 Ha 

yang sangat terkait dengan pengaturan operasi air danau. 

Keberhasilan usaha tani di pinggiran danau Rawa Pening sangat ditentukan 

oleh kondisi cuaca setempat dan wilayah sekitarnya terutama daerah hulu, karena 

akan berpengaruh langsung pada kondisi air rawa. Air rawa yang menyusut secara 

perlahan akan memudahkankan petani dalam menentukan waktu tanam, tetapi 

sebaliknya apabila air berfluktuasi akibat curah hujan yang juga berfluktuasi maka 

akan menyulitkan petani dalam menentukan waktu tanam yang tepat (Ar-Riza, 

Prospek Pengembangan Lahan Rawa Lebak Kalimantan Selatan dalam 

Mendukung Peningkatan Produksi Padi, 2000). Penentuan waktu tanam yang 

terlambat akan membawa risiko gagal panen akibat terkena cekaman kekeringan 

saat menjelang berbunga, sedangkan waktu tanam yang terlalu cepat akan 

membawa risiko terendamnya bibit yang baru ditanam akibat air rawa yang naik 

kembali karena curah hujan yang masih fluktuatif (Ar-Riza & Alihamsyah, 

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa dalam Pengembangan Padi, 2005). 

Serangan hama di sawah rawa juga lebih sering dibandingkan sawah 

nonrawa dikarenakan lokasi sawah rawa yang sangat dekat dengan keberadaan 

populasi tumbuhan eceng gondok yang menjadi tempat bersarangnya tikus sawah 

(Maria, 2011). 

2.2.2 Sumber Daya Maya 

Sumber daya (asset) tidak berwujud (kepercayaan klien, reputasi, jaringan 

dan kekayaan intelektual) dan kemampuan (pengetahuan, budaya organisasi, 

keterampilan dan pengalaman) adalah sumber daya berharga, unik dan susah 

untuk ditiru. Nilai dari aset ini tidak berwujud dan kemampuan dapat disesuaikan 

oleh perusahaan karena kombinasi unik dari filosofi perusahaan, pengetahuan dan 

keterampilan karyawan dan kemampuan istimewa lainnya yang sulit untuk 

dipisahkan atau ditransfer (Khotimah, 2014). 

2.3 Kapabilitas 

Liu, Luo, Xueming, Shi, Yi-Zheng (2002) dalam Brahmana & Christina 

(2014) mengemukakan bahwa, kapabilitas merupakan proses suatu perusahaan 

yang mana mensintesa dan mendapatkan pengetahuan serta menghasilkan sesuatu 
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dari resources yang ada. Hal ini sesuai pernyataan dari Anni Li& Sofie Winront 

(2010) dalam Purnama (2016) bahwa kapabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menyebarkan sumberdayanya dan untuk mengkoordinasi skill 

yang berbeda dan menggabungan dengan beberapa aliran teknologi. 

2.3.1 Kapabilitas Usaha tani 

Kapabilitas Usaha tani merupakan proses-proses perusahaan (usaha tani) 

yang menggunakan resources yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan 

dan menyesuaikan perusahaan (usaha tani) dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi di lingkungan. 

Kondisi air yang tergenang yang cukup dominan pada musim penghujan 

menyebabkan lahan rawa lebak hanya dapat diusahakan tanaman padi sawah satu 

musim tanam pertahun. Pola tanam yang dikembangkan bertahap dari lebak 

dangkal berangsur ke lebak dalam di musim kemarau yang tergantung pada tinggi 

genangan air  (Waluyo, Alkasuma, Susilawati, & Suparwoto, 2012). 

Pola pertanaman sawah rawa biasanya hanya ada satu pola saja, yaitu 

tanaman padi kemudian sawah tersebut tergenangi oleh air, sehingga tidak 

ditanami. Walaupun hanya ada satu pola tanam tetapi variasi waktu penanaman 

dan pemanenan sangat besar. Hal ini disebabkan karena jauh dekatnya sawah dari 

Rawa Pening sangat menentukan terhadap dimulainya surut dan tergenangnya 

rawa. Semakin jauh letak sawah dari Rawa Pening, maka bulan penanamannya 

akan semakin awal, sebaliknya semakit dekat dengan rawa, maka waktu 

pemanenannya akan semakin lambat (Prajarta dkk, 1976 dalam Ardhiyanto, 

2011). Adapun pola pertanaman yang umum di sawah rawa dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

 
Gambar.2.3.1.Pola Pertanaman Padi di Sawah Rawa (Ardhiyanto, 2011)  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardhiyanto dalam skripsinya yang 

berjudul “Produktivitas dan Efisiensi Usaha Tani Padi Rawa dan Non Rawa yang 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

..............................................................................................                           

Genangan Air Rawa Pening

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv       

Periode Penanaman Padi
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Memanfaatkan Kearifan Lokal Pertanian” pada tahun 2011 menyatakan bahwa 

tahapan dalam usaha tani di sawah rawa adalah sebagai berikut : 

1 Mempersiapkan petak penanaman 

Persiapan untuk penanaman di sawah rawa tidak menggunakan traktor. 

Petani cukup menarik tumbuhan enceng gondok (Eichornia crassipes) 

dan ditumpuk di tepi sawah dengan tujuan sebagai pematang bagi calon 

sawah. Proses persiapan petak penanaman sangat tergantung dengan 

cuaca yang ada, jika terjadi hujan yang terus-menerus maka proses 

persiapan ini akan menjadi semakin lama. 

2 Fermentasi tumbuhan enceng gondok sebagai pupuk 

Sebelum dilakukan penginjakan pada tanaman enceng gondok (Eichornia 

crassipes), penyemprotan dilakukan untuk membusukkan enceng gondok 

yang akan dipakai menggunakan campuran 15 cc Gramason ditambah 15 

cc DMA (Dimetil Amina) dan 12 liter air. Proses pembusukan ini 

biasanya mencapai waktu kurang lebih tiga atau empat hari sampai 

tanaman enceng gondok tersebut layu.  

3 Persiapan tempat penanaman 

Persiapan tempat tanam ini dilakukan dengan menggunakan cangkul, 

dimana tanah biasanya dibuat rata dan sawah dibersihkan dari semua 

kotoran maupun tumbuhan lainnya. Tahap ini tidak pernah disertai 

dengan pemupukan, oleh karena tanah yang akan ditanami sudah cukup 

gembur. 

4 Tahap penanaman 

Penanaman tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap sesuai dengan 

surutnya air bahkan dapat terjadi penanaman harus diulangi oleh karena 

luapan rawa yang naik kembali, sehingga padi akan tenggelam dan mati. 

Dalam hal ini dibutuhkan kecepatan menanam, sehingga penanaman di 

sawah rawa tidak dengan sistem larikan yang terlalu teratur. 

5 Tahap pemeliharaan tanaman 

Pada umumnya petani hanya melakukan penyiangan tanpa melakukan 

proses pemupukan atau pemberantasan hama dan penyakit. Frekuaensi 
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penyiangan di sawah rawa lebih banyak dan lebih berat dibandingkan 

dengan sawah non rawa. 

6 Tahap pemanenan 

Tahap ini juga dilakukan tidak dalam waktu yang sama, tetapi secara 

berurutan sesuai dengan adanya padi yang menguning, walaupun 

terkadang ada pula yang menunggu hingga semua padi menguning. 

2.3.2 Kapabilitas Rumah Tangga 

Kapabilitas Rumah Tangga merupakan proses-proses perusahaan (Rumah 

tangga) yang menggunakan hasil (pendapatan) resources yang dimaksudkan 

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti pengeluaran untuk pangan, 

kesehatan, pendidikan, fasilitas rumah, dan sosial. 

2.3.2.1 Pendapatan 

Masyarakat perekonomian pada umumnya terbagi dalam beberapa sektor 

yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar 

negeri. Sektor-sektor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam 

mekanisme perekonomian. Berikut adalah keterkaitan antar sektor ekonomi dalam 

proses produksi yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 bagan alir perekonomian dua 

sektor, sebagai bentuk perekonomian sederhana yaitu suatu perekonomian yang 

hanya terdiri dari sektor perekonomian rumah tangga dan sektor perusahaan. 

 

 

Gambar.2.3.2.1.Aliran Melingkar dan Arus Uang 

Sumber: Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro, Nopirin, Ph.D, 1994 

Gambar di atas menjelaskan bentuk hubungan yang sederhana antara 

produsen (pengusaha) dengan konsumen (rumah tangga). Setiap orang adalah 

Pendapatan (upah, bunga, sewa, keuntungan)

Faktor produksi (tenaga, modal, tanah, enterpreneur)

Produsen Konsumen

Barang dan jasa

Pengeluaran konsumen untuk membeli 

barang dan jasa
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konsumen, namun demikian tidak setiap konsumen adalah produsen. Konsumen 

menyediakan faktor produksi kepada produsen. Produsen mengkombinasikan 

faktor-faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang dan 

jasa ini dijual kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai imbalan 

dari penyerahan faktor produksi tersebut, produsen membayar harganya yang 

berupa pendapatan. Dengan pendapatan ini konsumen dapat membayar/membeli 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dengan demikian terdapat aliran 

yang terus menerus barang dan jasa serta pembayaran uang (Nopirin, 1994). 

Sumber pendapatan terbagi-bagi, dalam penelitian ekonomi rumah tangga 

mengenai sumber dan pola pendapatan di Kabupaten Boyolali oleh Ngandji dkk 

(1986) dalam Saptuti (2005) membaginya atas : 

1 Sawah garapan. 

2 Tegal garapan. 

3 Pekarangan. 

4 Menyewakan atau menyakap tanah. 

5 Peternakan (perikanan). 

6 Buruh tani. 

7 Industri. 

8 Perdagangan. 

9 Jasa. 

10 Buruh non pertanian. 

Pendapatan lain-lain meliputi : sumbangan dari luar rumah tangga, kiriman 

atau remiitance dari migrasi sirkuler, bunga, pensiun, dan sebagainya. 

Biasanya pendapatan yang diterima masyarakat masih merupakan 

pendapatan kotor atau pendapatan bruto yang harus dikurangi dengan bermacam-

macam ptongan agar diperoleh disposible income atau pendapatan bersih yaitu 

pendapatan yang tersedia untuk dikonsumsi. Misalnya pendapatan produsen dari 

produksi tanam padi masih dikurangi dengan biaya faktor-faktor produksi (input) 

seperti : pembelian bibit tanaman, pupuk, pestisida, upah tenaga kerja, dan lain-

lain. 
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Mengingat bahwa rata-rata luas pemilikan lahan petani yang sempit, maka 

pendapatan rumah tangga petani tidak mungkin mencukupi jika petani 

mengandalkan usaha tani padi saja. Petani perlu melakukan diversivikasi 

usahanya, guna meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi risiko produksi 

yang tinggi (Hermanto : 2004 dalam Saptuti (2005). 

2.3.2.2 Pengeluaran 

Berdasarkan hasil studi ekonomi rumah tangga, melalui frekuensi makan, 

jenis makanan, biaya konsumsi, biaya pendidikan, dan biaya sosial, semua ini 

menjelaskan komponen pengeluaran rumah tangga (Wijayanto: 1992 dalam 

Saptuti, 2005). 

Pola pengeluaran dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Secara 

garis besar pengeluaran masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok yaitu 

pengeluaran untuk makan dan pengeluaran bukan makan. Masing-masing 

kelompok pengeluaran dapat dirinci sebagai berikut : 

Tabel.2.1.Kelompok Pengeluaran Masyarakat 

Makanan Bukan Makanan 

1 Padi-padian 

2 Umbi-umbian 

3 Ikan 

4 Daging 

5 Telur dan susu 

6 Sayur-sayuran 

7 Kacang-kacangan 

8 Buah-buahan 

9 Minyak dan lemak 

10 Bahan minuman 

11 Bumbu-bumbuan 

12 Konsumsi lainnya 

13 Makanan dan minuman jadi 

14 Tembakau dan sirih 

1 Perumahan dan fasilitas rumah tangga. 

2 Barang dan jasa. 

3 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. 

4 Barang-barang yang tahan lama. 

5 Pajak dan asuransi. 

6 Keperluan pesta dan upacara. 

Sumber : Diadaptasi dari Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS, 2011 

Pengeluaran rumah tangga atau konsumsi rumah tangga tidak selalu sama 

besarnya, karena dari waktu ke waktu akan berkembang (Gilarso, 1991 dalam 
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Saptuti, 2005). Besarnya jumlah konsumsi rumah tangga tergantung dari 

banyaknya faktor, antara lain : 

1 Besarnya jumlah penghasilan yang diterima. 

2 Tingkat harga kebutuhan-kebutuhan hidup. 

3 Besarnya keluarga (jumlah anggota keluarga dan umurnya). 

4 Lingkungan sosial dan ekonomis keluarga (misalnya lokasi tempat tinggal 

di desa, kota kecil atau kota besar). 

5 Kebijakan dalam mengelola dan mengendalikan keuangan rumah tangga. 

Beberapa faktor di atas menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan 

dengan jumlah konsumsi. Kedua unsur yang berhubungan tersebut dirumuskan 

dalam suatu dalil pokok mengenai teori penerimaan pendapatan yaitu pengeluaran 

masyarakat yang ditentukan oleh tingkat disposable income masyarakat yang 

bersangkutan. Suatu hukum yang dikenal dengan psychological law of 

consumption yang dikemukakan oleh Keynes, membahas tingkah lahu masyarakat 

mengenai konsumsi bilamana dihubungkan dengan pendapatan (Saptuti, 2005: 

30), yang berbunyi : 

1 Apabila pendapatan naik maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak 

kenaikan pendapatan. 

2 Setiap kenaikan pendapatan akan dipergunakan untuk konsumsi dan 

tabungan (saving). 

3 Setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. 

2.3.2.3 Tabungan 

Perekonomian yang dipandang dari sudut investasi menurut Samuelson 

terdapat dua macam. Yaitu perekonomian yang menghabiskan seluruh pendapatan 

yang dicapai untuk konsumsi (Y = C, berdasarkan Y = C + S, menunjukkan 

bahwa tidak adanya tabungan, sedangkan tabungan dibutuhkan untuk investasi), 

dan perekonomian yang mengkonsumsi sebagian dari pendapatan yang dicapainya 

(Y > C, Y = C + S, menunjukkan bahwa tabungan bernilai positif dan ini dapat 

disalurkan ke arah investasi yang juga bernilai positif. Jadi tabungan dirumuskan 

sebagai pendapatan yang tidak dikonsumsikan atau dibelanjakan, karena tabungan 
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mempunyai hubungan yang erat dengan pendapatan dan konsumsi (Saptuti, 2005: 

30). 

2.3.2.4 Strategi Penghidupan 

Strategi penghidupan sebagai kombinasi kegiatan dan pilihan-pilihan yang 

dibuat oleh rumahtangga untuk mencapai kesejahteraan sebagai perwujudan taraf 

penghidupan yang lebih baik. Strategi penghidupan meliputi cara-cara 

rumahtangga merangkai berbagai kegiatan untuk memperoleh pendapatan, cara-

cara memanfaatkan berbagai aset, pilihan aset untuk investasi serta bagaimana 

rumahtangga mempertahankan aset dan pendapatannya (Scoone, 2001 dalam 

Saleh, 2014) 

Unsur-unsur dalam strategi penghidupan menurut Chambers dan Conway 

(1992) dalam Saleh (2014) adalah kapabilitas, aset dan aktivitas. Aset dapat 

berupa klaim ataupun akses. Kapabilitas menunjukan kemampuan individu untuk 

mewujudkan potensi dirinya sebagai manusia dalam artian menjadi dan 

menjalankan, melakukan yang bisa dilakukan dengan karakteristik ekonomi, 

sosial dan personal manusia. Aktifitas merujuk pada kegiatan yang menghasilkan 

pendapatan. 

Ada berbagai cara strategi penghidupan rumah tangga yang dikategorikan 

sebagai sumber penghasilan. Menurut Ellis (1998) dalam Saleh (2014) pembentuk 

strategi penghidupan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pertama: berasal dari on-

farm; merupakan strategi penghidupan yang didasarkan dari sumber hasil 

pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, 

perikanan, dll). Kedua: berasal dari off-farm, yaitu dapat berupa upah tenaga kerja 

pertanian, sistem bagi hasil (harvest share system), kontrak upah tenaga kerja non 

upah dan lain-lain. Ketiga: berasal dari non- farm, yaitu sumber pendapatan yang 

berasal dari luar kegiatan pertanian yang dibagi menjadi 5 yaitu: (1) upah tenaga 

kerja pedesaan bukan dari pertanian; (2) usaha sendiri di luar kegiatan pertanian, 

(3) pendapatan dari hak milik (misalnya: sewa), (4) kiriman dari buruh migran 

yang pergi ke kota; dan (5) kiriman dari buruh migran yang pergi ke luar negeri. 

Namun, pada kenyataanya klasifikasi tersebut hanya dibagi menjadi dua yaitu dari 

sektor pertanian (on farm dan off farm) dan sektor non pertanian (non farm). 
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Scoone (2001) dalam Saleh (2014) menggolongkan strategi penghidupan 

setidaknya menjadi tiga golongan besar. Ketiga golongan antara lain; (1) 

Rekayasa sumber penghidupan pertanian, yang merupakan usaha pemanfaatan 

sektor pertanian agar lebih efektif dan efisien baik melalui penambahan input 

eksternal berupa tenaga kerja atau teknologi (intensifikasi) maupun dengan 

memperluas lahan garapan pertanian (ekstensifikasi). (2) Pola keragaman 

penghidupan yang merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mencari 

pekerjaan lain selain sektor pertanian untuk menambah pendapatan (diversifikasi). 

(3) Rekayasa spasial merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mobilisasi/ 

perpindahan penduduk baik secara permanen maupun sirkuler (migrasi). Kasto 

(2004) dalam Saleh (2014) menyampaikan bahwa mobilitas penduduk dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas penduduk vertikal sebagai gerakan 

dalam bentuk perubahan status dan mobilitas penduduk horizontal sering disebut 

dengan mobilitas penduduk geografis. Berkaitan dengan penelitian ini, baik 

mobilitas vertikal maupun horizontal terjadi dalam ranah anggota rumah tangga 

responden. 

Strategi yang diterapkan masing-masing rumah tangga mereka selain 

bertujuan memenuhi kebutuhan hidup juga untuk memperkuat sumber-sumber 

kehidupannya. White (1991) dalam Saleh (2014), menyimpulkan strategi 

livelihoods dengan membaginya berdasarkan status sosial ekonomi rumah tangga: 

pertama, strategi survival adalah strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada 

tingkat minimum agar dapat bertahan hidup; kedua, strategi konsolidasi adalah 

strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dicerminkan pada pemenuhan 

kebutuhan pokok dan sosial; ketiga, strategi akumulasi adalah strategi pemenuhan 

kebutuhan hidup untuk mencapai kebutuhan pokok, sosial dan penumpukan 

modal. Strategi tersebut tidak selalu muncul dalam suatu masyarakat, strategi 

yang muncul akan berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain dimana 

strategi yang dilakukan sangat menguntungkan pada kondisi ekonomi rumah 

tangga. 

Ketiga strategi penghidupan diatas bersifat dinamis terkait dengan 

pemanfaatan sumberdaya perdesaan dan upaya meraih peluang yang dapat 
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diperoleh. Artinya suatu rumahtangga dapat meningkatkan taraf penghidupannya 

dari strategi survival menuju strategi konsolidasi dan beranjak pada strategi 

akumulasi dan bertahan distrategi konsolidasi. Dalam konteks perubahan tersebut 

bisa menurun atau meningkat bergantung kemampuan rumahtangga dan 

perubahan eksternal yang terjadi ditingkat makro, meso, maupun mikro (Baiquni, 

2007 dalam Saleh (2014). 

2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Rumah tangga petani padi berupaya mengelola usaha tani seperti layaknya 

suatu bisnis, kondisi air Rawa Pening yang fluktuatif ditambah dengan 

keberadaan eceng gondok sebagai tempat bersarangnya hama tikus berpengaruh 

terhadap kondisi usaha tani padi. Tempat berusaha tani yang begitu dekat dengan 

Rawa Pening merupakan keunikan tersendiri untuk selalu melakukan manajemen 

strategi terbaik untuk mempertahankan sustainable dari life cyrcle nya. Kondisi 

ini yang menuntut rumah tangga petani dalam berusaha tani padi untuk terus 

mempertahankan kehidupannya yang begitu dekat dengan Rawa Pening. 

 

Gambar.2.4.Kerangka Pikir Penelitian 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel.2.2.Penelitian Terdahulu 

NAMA JUDUL METODE HASIL 

Diyanto, 2010 Bertahan 

Ditengah Laju 

Degradasi 
Danau Rawa 

Pening 

Penelitian 

Kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa 

matapencaharian masyarakat yang 

terkait langsung dengan danau Rawa 
Pening tidak mencukupi kebutuhan 

belanja rumah tangga. Upaya untuk 

tetap bertahan  adalah dengan mencari 

matapencaharian sampingan. 

Partisipasi anggota keluarga rumah 

tangga dalam menambah sumber 

pendapatan cukup besar, namun 

belum mampu mencukupi kebutuhan 

rumah tangga. Alternatif upaya yang 

diambil oleh rumah tangga tersebut 

adalah dengan cara berhutang dan 
mengandalkan bantuan/hibah dari 

sanak famili diluar rumah tangga 

tersebut. 

Partomo, 

Mangkuprawira, 

Hubeis, & 

Adrianto, 2011 

Ketergantungan 

dan Kerentanan 

Masyarakat 

terhadap 

Sumberdaya 

Danau: Kasus 

Danau Rawa 

Pening 

Desain Deskriptif Berdasarkan hasil penelitian, jenis 

mata pencaharian yang bergantung 

pada sumberdaya alam terutama di 

sektor perikanan dan pertanian. 

Kecamatan Tuntang dan Kecamatan 

Ambarawa memiliki tingkat 

kerentanan yang tinggi, selanjutnya 

Kecamatan Bawen dan Kecamatan 

Banyubiru memiliki tingkat 

kerentanan sedang. Berdasarkan 
penilaian indeks kerentanan, maka 

perlu dipertimbangkan dari aspek 

ekologi, ekonomi, dan sosial untuk 

pengembangan wilayah di empat 

kecamatan yang melingkupi kawasan 

danau Rawa Pening 

Abimanyu, 

Banowati, & 

Aji, 2016 

Analisis 

Pemanfaatan 

Sumber Daya 

Alam Danau 

Rawa Pening 

Kabupaten 
Semarang 

Analisis 

Deskriptif dan 

Metode Statistik 

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas 

ekonomi penduduk yang berkaitan 

dengan keberadaan Rawa Pening yaitu 

nelayan, pencari eceng gondok, 

penambang gambut, petani, pedagang, 

jasa perahu serta jasa parkir. 
Sumberdaya yang dimanfaatkan 

berupa ikan, eceng gondok, dan tanah 

gambut. 

 

 


