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Abstrak
Peran ibu rumah tangga dalam membantu kehidupan ekonomi suatu keluarga menjadi sangat penting disaat
kebutuhan keluarga terus meningkat. Ketika kesejahteraan ekonomi menjadi hak setiap individu maka tidak
ada lagi hambatan atau batasan bagi ibu rumah tangga untuk mengembangkan dirinya melalui kegiatan
wirausaha mandiri yang pada akhirnya akan membantu memberikan kontribusi bagi peningkatan kehidupan
ekonomi keluarganya. Ibu rumah tangga memiliki potensi yang besar dalam mendukung kehidupan ekonomi
keluarga, namun disisi lain masih banyak ibu rumah tangga yang belum memiliki kesadaran dan minat
untuk berwirausaha. Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk
mewujudkan hal tersebut. Pelatihan kewirausahaan yang berjudul Peningkatan pendapatan ibu rumah
tangga melalui kegiatan usaha mandiri telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2019. Pada pelatihan
tersebut ibu rumah tangga di Desa Karangjati RW 11, Minomartani dibangun motivasi dan minatnya untuk
berwirausaha. Selanjutnya mereka juga diajak secara langsung untuk terlibat dalam menentukan jenis
usaha rumahan dan praktek membuat produk usaha rumahan yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil
evaluasi dapat diketahui bahwa ibu rumah tangga di Desa Karangjati RW 11, Minomartani memiliki minat
yang tinggi untuk menjalankan bisnis/ usaha rumahan (bawang goreng).
Kata kunci: entrepreneur (wirausaha), entrepreneurship (kewirausahaan)
peluang di bidang ekonomi, baik pekerjaan maupun
kewirausahaan kepada perempuan [4].

1. PENDAHULUAN
Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, saat
ini Indonesia memiliki penduduk lebih dari 237 juta
orang dimana separuhnya adalah perempuan.
Sementara itu, terkait dengan usaha kecil dan
menengah (UMKM) diketahui bahwa 46 juta
UMKM merupakan industri rumahan yang sekitar
60 persen pengelolanya adalah kaum perempuan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya
wanita memiliki potensi yang besar untuk
berkecimpung dalam dunia bisnis, tidak terkecuali
ibu rumah tangga [1].

Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang
mengatur penyelenggaraan berbagai macam
pekerjaan rumah tangga (tidak bekerja di kantor)
sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu
di rumah untuk mengurus dan mengasuh anakanaknya serta mengurusi pekerjaan rumah tangga
lainnya.
Umumnya,
kebutuhan
ekonomi
keluarganya lebih banyak dipenuhi dari pendapatan
suami yang bekerja sehingga keuangan ibu rumah
tangga lebih tergantung pada kontribusi suami.
Kurangnya kesadaran ibu rumah tangga dalam
membantu meningkatkan pendapatan keluarga
menjadi masalah yang harus segera diselesaikan
karena sebenarnya banyak ibu rumah tangga yang
memiliki potensi dan ketrampilan untuk
dikembangkan dalam berwirausaha.

Meningkatnya pertumbuhan UKM di Indonesia
ternyata cukup didominasi oleh industri makanan
dan minuman. Sejak beberapa tahun lalu,
perkembangan bisnis di bidang makanan dan
minuman mengalami pertumbuhan yang sangat
signifikan. Industri restoran dan rumah makan
hingga saat ini masih diyakini sebagai salah satu
bentuk usaha yang memiliki prospek cukup bagus,
bahkan dalam kondisi krisis sekalipun [2]. Bisnis
kecil telah menjadi pelopor dalam menawarkan

Berikut ini adalah beberapa potensi ibu rumah
tangga yang bisa dikembangkan:
- Ibu rumah tangga memiliki waktu yang lebih
fleksibel untuk menjalankan bisnis rumahan.

385

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

-

-

Ibu rumah tangga di Karangjati RW 11,
Minomartani memiliki ketrampilan dan
keahlian dalam bidang kuliner dan kerajinan
yang dapat menjadi salah satu modal untuk
memulai usaha.
Beberapa ibu rumah tangga warga Karangjati
RW 11, Minomartani tergabung dalam
komunitas/ perkumpulan tingkat desa sehingga
memiliki kesempatan yang besar untuk
membangun jaringan atau relasi dalam
berbisnis.

Usaha mandiri (rumahan) merupakan salah satu
solusi yang dapat ditawarkan mengingat untuk
memulai usaha tersebut tidak dibutuhkan banyak
persyaratan dan dapat dilakukan secara sederhana
sehingga dapat meminimalisir biaya. Peluang usaha
rumahan jika dikerjakan dan dikelola dengan baik
akan sangat prospek dan menjanjikan. Terdapat
berbagai macam pilihan jenis usaha yang dapat
dijalankan tergantung pada minat dan ketrampilan
yang dimiliki ibu rumah tangga.
2. METODE PELAKSANAAN

Sementara itu, peluang usaha yang dapat dijalankan
adalah sebagai berikut:
- Usaha rumahan di bidang kuliner atau
makanan.
Bisnis kuliner semakin berkembang dari waktu
ke waktu dan memiliki umur panjang, dengan
bekal keahlian memasak yang dimiliki maka
ibu rumah tangga memiliki kesempatan besar
untuk meraih sukses melalui bisnis ini.
- Usaha rumahan di bidang kerajinan.
Dengan memanfaatkan kekayaan alam lokal
maka ibu rumah tangga dapat menjalankan
bisnis untuk menghasilkan keuntungan lebih.

Kegiatan pelatihan wirausaha mandiri dilaksanakan
dengan tujuan untuk membantu meningkatkan
perekonomian ibu rumah tangga di desa Karangjati
RW 11, Minomartani, khususnya dari segi
pendapatan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan
dengan menggunakan metode pendekatan khusus,
mengingat kondisi mitra yang rata-rata memiliki
tingkat pendidikan rendah. Menjalankan usaha
rumahan merupakan salah satu solusi yang
ditawarkan dalam kegiatan ini. Usaha rumahan
dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang
ada di sekitar dan mudah didapat sehingga tidak
menyulitkan bagi para peserta untuk memulai
menjalankan usaha.

Berdasarkan pada pemetaan yang telah dilakukan,
dapat diketahui bahwa ibu rumah tangga di Desa
Karangjati RW 11, Minomartani memiliki beberapa
permasalahan terkait dengan kewirausahaan.
Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sumber Daya
- Beberapa ibu rumah tangga belum
memiliki usaha sehingga ekonomi keluarga
sangat tergantung pada kepala rumah
tangga
- Kurangnya kesadaran untuk memulai dan
menjalankan usaha
2. Produk
- Kurangnya pengetahuan mitra tentang
produk usaha rumahan yang mudah namun
menjanjikan
3. Manajemen
- Kurangnya pengetahuan mitra tentang
pengelolaan usaha rumahan.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 27
Juli 2019. Materi pelatihan yang diberikan meliputi
membangun motivasi, analisis usaha, produksi dan
pemasaran. Selain materi, peserta juga terlibat
secara langsung dalam praktek membuat produk
usaha rumahan berupa bawang goreng.
Aspek pemasaran yang ditekankan dalam kegiatan
ini meliputi pelatihan proses analisis dan evaluasi
jenis usaha rumahan yang menjanjikan, kemudian
peserta praktik untuk membuat (produksi) dengan
memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapat
dan diolah. Disamping itu peserta juga belajar
tentang penjualan dan menghitung keuntungan.
Terkait dengan manajemen maka peserta belajar
tentang pengelolaan usaha rumahan sederhana. Hal
ini bertujuan agar peserta dapat mengembangkan
bisnisnya secara berkelanjutan.

Ibu rumah tangga di Desa Karangjati RW 11,
Minomartani banyak yang berusia produktif
sehingga sangat potensial untuk diberdayakan
menjadi wirausaha. Rata-rata ibu rumah tangga di
daerah tersebut memiliki keahlian dalam bidang
kuliner dan kerajinan yang mana hal tersebut
sebenarnya bisa menjadi modal dalam menjalankan
usaha rumahan.

Metode pelaksanaan tersebut dijelaskan dalam tabel
berikut ini:
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Tabel 1. Tahapan dan Materi Kegiatan
Tahapan
1

Tujuan
Kegiatan
Menumbuhkan
kesadaran
peserta untuk
berani
berwirausaha

Materi Kegiatan
• Motivasi
dan
membangun
mindset
• Menggali potensi
diri
• Menumbuhkan
kepekaan peserta
terhadap faktorfaktor yang dapat
mempengaruhi
minat
peserta
untuk
menjalankan
usaha

2

3

• Peserta
mampu
menganalisis
jenis usaha
rumahan yang
prospek

• Peserta
belajar
menganalisis
tentang produk
usaha rumahan
yang
memiliki
nilai jual

• Peserta
mampu
membuat
produk usaha
rumahan

• Peserta praktek
membuat produk
usaha rumahan
(produksi)

• Peserta
mampu
menganalisis
bauran
pemasarannya
Peserta mampu
melakukan
manajemen
usaha rumahan

Gambar 1. Menumbuhkan Kesadaran Peserta Untuk
Berani Berwirausaha

Hasil pada tahap awal ini menunjukkan bahwa
peserta merasa yakin dengan potensi dirinya
sehingga mulai terbangun motivasi untuk menjadi
wirausaha. Disamping itu peserta juga mampu
menganalisis jenis usaha rumahan yang memiliki
nilai jual tinggi, yaitu berupa bawang goreng.
Bawang goreng menggunakan bahan baku bawang
merah dimana bahan tersebut sangat mudah
ditemukan. Bawang merah termasuk ke dalam
kelompok rempah tidak bersubstitusi yang
berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta
bahan obat tradisional. Sifat bawang merah yang
tidak memiliki pengganti (substitusi), membuat
pengembangan usaha bawang merah memiliki
prospek yang cerah [3].

• Peserta
belajar
tentang
penentuan harga,
penjualan
dan
promosi

Peserta menilai bahwa membuat usaha bawang
goreng cukup mudah dan tidak membutuhkan
modal yang besar. Peserta belajar tentang analisis
usaha bawang goreng. Alasan memilih usaha
bawang goreng ini antara lain disebabkan karena:
Bawang goreng memiliki peluang usaha yang
bagus
Bahan baku mudah didapat
Proses membuatnya tidak memerlukan
keahlian secara khusus
Peralatan yang digunakan cukup sederhana
(rata-rata sudah dimiliki oleh para ibu rumah
tangga)
Bawang goreng sudah sangat familiar bagi ibu
rumah tangga

• Peserta
belajar
tentang
manajemen
sebuah
usaha
rumahan

Pelatihan dimulai dengan mengatasi masalah dasar
yang dihadapi oleh peserta yang menyebabkan
mereka kurang tertarik menjadi wirausaha. Ratarata masalah dasar tersebut adalah kurangnya
motivasi dan pengetahuan untuk memulai usaha.
Untuk mengatasi
masalah tersebut, peserta
dibangun motivasinya dengan belajar mengenal
potensi diri dan keuntungan menjadi wirausaha
bagi ibu rumah tangga. Disini peserta diberi
pemahaman bahwa usaha dapat dilakukan oleh
siapa saja termasuk ibu rumah tangga. Membuat
bawang goreng pernah dilakukan oleh hampir
seluruh
peserta
sehingga
mereka
dapat
mengembangkannya menjadi sebuah usaha bawang
goreng yang memiliki nilai jual.

Selanjutnya peserta belajar untuk menilai peluang
dan prospek pasar, mengukur resiko, menghitung
harga jual dan marketing mix. Hasilnya peserta
memiliki pemahaman tentang materi yang
diberikan, hal tersebut nampak pada antusiasme
peserta dalam diskusi dan tanya jawab. Disamping
itu secara bersama-sama peserta juga mampu
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menghitung harga jual bawang goreng yang sudah
mereka buat di sesi praktek produksi.
Seluruh peserta terlibat dalam setiap proses
pembuatan bawang goreng yang memiliki nilai
jual. Tahapan dalam proses pembuatan tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Mengiris bawang, pada pelatihan tersebut
pengirisan bawang dilakukan secara manual
menggunakan pisau dan menggunakan alat
pemotong bawang merah yang terbuat dari
kayu.

Gambar 4. Proses Penaburan Tepung Terigu
4. Bawang yang sudah ditaburi tepung terigu

dijemur selama 1-2 jam menggunakan wadah
datar

Gambar 2. Proses Pengirisan Bawang
Merah

2. Selanjutnya irisan bawang tersebut direndam
dengan larutan garam selama kurang lebih 2530 menit.

Gambar 5. Proses Penjemuran

5. Menggoreng bawang dengan minyak panas yang
sedang dan sampai berwarna kuning keemasan

Gambar 3. Proses Perendaman Bawang
Merah

3. Setelah direndam, irisan bawang ditaburi
tepung terigu agar bawang goreng menjadi
renyah

Gambar 6. Proses Penggorengan
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6. Meniriskan bawang goreng

pelatihan ini maka narasumber hanya menjelaskan
secara garis besarnya saja. Setelah pelatihan ini
berakhir, peserta masih diberikan kesempatan
untuk melakukan konsultasi mengingat masih ada
beberapa peserta yang merasa kesulitan dalam
menentukan
harga jual
dan
menghitung
keuntungan. Disamping itu, diharapkan dengan
adanya konsultasi setelah pelatihan maka peserta
dapat memaksimalkan usaha mereka.
4. KESIMPULAN
Hasil evaluasi terhadap pelatihan kewirausahaan
dalam rangka peningkatan pendapatan ibu rumah
tangga yaitu peserta yang semula tidak memiliki
keinginan untuk menjadi wirausaha mulai merasa
tertantang untuk terjun dalam dunia usaha bawang
goreng. Motivasi mulai tumbuh, ibu rumah tangga
di wilayah Karangjati RW 11, Minomartani
menunjukkan antusiasmenya untuk memulai bisnis
rumahan bawang goreng.

Gambar 7. Proses Penirisan

7. Pengemasan

Sedangkan kendala atau masalah yang dihadapi
dalam pelatihan ini adalah masih ada beberapa
peserta ibu rumah tangga yang belum mampu
menghitung keuntungan dan menentukan harga jual
sehingga masih membutuhkan pendampingan dan
bimbingan secara mendalam.
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka terdapat
beberapa saran yang dapat diberikan untuk kegiatan
ini:
1. Sebaiknya bimbingan dan konsultasi masih
diadakan meskipun pelatihan telah berakhir, hal
ini bertujuan untuk memastikan dan
mengevaluasi setiap perkembangan usaha
peserta.
2. Perlu dilakukan pelatihan secara khusus tentang
keuangan usaha khususnya menghitung
keuntungan dan menentukan harga jual
mengingat masih ada beberapa peserta yang
mengalami kesulitan.
3. Melihat antusiasme peserta yang tinggi untuk
memulai usaha bawang goreng maka perlu
dilakukan sosialiasasi tentang perijinan usaha
karena hampir seluruh peserta belum memiliki
pemahaman tentang perijinan usaha yang
dibutuhkan.

Gambar 8. Proses Pengemasan

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Hasil pelatihan secara keseluruhan menunjukkan
bahwa ibu rumah tangga di wilayah Karangjati RW
11, Minomartani mulai memiliki motivasi yang
tinggi untuk menjadi wirausaha di bisnis bawang
goreng. Setelah mengikuti setiap tahapan pelatihan
dari awal hingga akhir peserta tidak merasa
kesulitan sehingga mereka yakin bahwa bisnis
bawang goreng dapat dilakukan sendiri di rumah.
Berdasarkan hasil praktek produksi membuat
bawang goreng, peserta telah mampu membuat
bawang goreng renyah yang memiliki nilai jual
tinggi. Semua peserta terlibat dalam setiap proses
produksi tersebut sehingga masing-masing peserta
dapat belajar dan memahami proses produksinya.

Ucapan Terimakasih
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat
terlaksana dengan baik karena dukungan dari
berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah kami
menyampaikan terima kasih kepada:

Pada saat pelatihan, beberapa peserta menanyakan
tentang perijinan usaha yang harus dilakukan. Akan
tetapi dikarenakan keterbatasan waktu dan perijinan
usaha tidak masuk di dalam rencana materi
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1. Rektor Universitas Amikom Yogyakarta.
2. Ketua
Program
Studi
Kewirausahaan
Universitas Amikom Yogyakarta.
3. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas
Amikom Yogyakarta.
4. Ibu rumah tangga di wilayah Karangjati RW
11, Minomartani
5. Berbagai pihak yang telah membantu
terlaksananya kegiatan Pengabdian Masyarakat
ini.
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan
Pengabdian Masyarakat ini masih banyak
kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat
dibutuhkan untuk perbaikan dan kesempurnaan
pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di kesempatan
yang akan datang.

Daftar Pustaka
[1] Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia
( ),
“Perempuan dan Industri Rumahan-Pengembangan
Industri Rumahan Dalam Sistem Ekonomi Rumah
Tangga Untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan dan Anak.”
[2] Ling, Ay, 2013, Pengelolaan Dan Pengembangan
Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi
Deskriptif Pada Rumah Makan Palem Asri
Surabaya), AGORA, Vol.1, No. 1.
[3] Rahmadona, L., Fariyanti, A., dan Burhanuddin,
2015, Analisis Pendapatan Usaha Tani Bawang
Merah di Kabupaten Majalengka, AGRISE,
Vol.XV, No.2
[4] Zimmerer, T.W. dan Scarborough, N.M, 2008,
Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil,
Salemba Empat : Jakarta.

390

