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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ekonomi Kreatif 

2.1.1 Defenisi Ekonomi Kreatif 

Pada era globalisasi sekarang lahir sebuah konsep ekonomi baru yaitu konsep 

ekonomi kreatif. Konsep ini mengandalkan pemanfaatan sumber daya yang tidak 

terbatas yakni melalui ide, kreativitas, gagasan serta bakat atau talenta suatu individu. 

Nilai ekonomi lebih mengedepankan pemanfataan suatu kreativitas serta inovasi 

individu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Rochmat, 

2016). Ekonomi kreatif adalah suatu pemanfaatan gagasan ide dan kreatifitas suatu 

individu dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan dapat membuka lapangan 

pekerjaan dengan tujuan memanfaatkan daya kreasi serta daya cipta suatu individu. 

Dengan ini, dapat diartikan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu pemanfaatan ide 

dan gagasan (kreasi) suatu individu atau kelompok masyarakat dalam mengolah suatu 

produk, agar produk tersebut dapat bernilai jual sehingga dapat membuka lapangan 

pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  pemanfataan 

pengetahuan seseorang (Mellita & Erlansyah, 2014). 

Mengutip dari cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif adalah suatu 

konsep berbasis ide yang lahir dari gagasan maupun kreativitas sumber daya manusia 

dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan yakni termasuk warisan budaya maupun 

teknologi. 3 hal pokok yang menjadi dasar ekonomi kreatif yaitu kreativitas, penemuan 

serta inovasi. 

a. Kreativitas (Creativity) 

Kreativitas adalah suatu kemampuan seseorang dalam menciptakan maupun 

menghasilkan ide baru untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, 

unik dan dapat diterima kalangan umum. Hasilnya akan menjadi sesuatu yang berguna 

bagi dirinya sendiri dan masyarakat umum. 
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b. Penemuan (Invention) 

Penemuan didefinisikan sebagai suatu penciptaan sesuatu yang belum pernah ada 

sebelumnya serta mempunyai fungsi yang unik dan dapat diakui sebagai karya. 

Contohnya adalah salah satu contoh penemuan berbasis teknologi informasi yakni 

penemuan pembuatan aplikasi berbasis android dan IOS 

c. Inovasi (Innovation) 

Inovasi didefinisikan sebagai suatu transformasi atau perubahan gagasan atau ide 

berbasis kreativitas dengan mengandalkan penemuan yang sudah ada sebelumnya 

dengan tujuan menghasilkan produk yang lebih baik, bernilai lebih, serta bermanfaat. 

  

Kreativitas merupakan faktor pendorong munculnya inovasi atau suatu 

penciptaan karya kreatif dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada. Hal ini akan 

mendorong peningkatan produktivitas dan sekaligus nilai tambah. Konsep Ekonomi 

kreatif pertama kali dikenalkan oleh tokoh bernama John Howkins.pada tahun 2001. Ia 

adalah penulis buku "Creative Economy, How People Make Money from Ideas". 

Howkins mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah suatu gagasan. Dengan makna 

bahwa seorang yang kreatif dapat mendapatkan penghasilan yang relatif tinggi hanya 

dengan modal gagasan. Ekonomi Kreatif saat ini menjadi salah satu konsep dalam 

pengembangan perekonomian di Indonesia. Dimana rakyat Indonesia diharapkan dapat 

mengembangan ide, kreativitas serta talenta yang dapat berinovasi dalam menciptakan 

suatu hal atau produk yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Pola pikir kreatif ini 

diperlukan agar dapat berkembang dan bertahan di masa depan.  

 

2.1.2 Klasifikasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif 

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dimulai secara sistematis melalui 

instruksi presiden nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif 

berhasil merumuskan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif Indonesia tahun 

2009-2025 oleh kementrian perdagangan Pengembangan ekonomi kreatif yang 

difokuskan pada 16 sub sektor, meliputi: (1) Aplikasi dan Game Developer; (2) 
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Arsitektur; (3) Desain Interior; (4) Desain Komunikasi Visual; (5) Desain Produk; (6) 

Fashion; (7) Film, Animasi & Video; (8) Fotografi; (9) Kriya; (10) Kuliner; (11) Musik; 

(12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Seni Pertunjukan; (15) Seni Rupa; dan (16) 

Televisi dan Radio (Suparta, 2018) 

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi lingkup industri kreatif 

mencakup 16 sub-sektor, antara lain:  

a. Periklanan  

Kegiatan kreatif dengan mengaitkan jasa periklanan, yang meliputi proses operasi, 

kreasi, serta distribusi dari hasil periklanan. Diawali dengan membuat perencanaan 

komunikasi periklanan, membuat media periklanan, proses produksi periklanan, serta 

promosi umum melalui media publik. Ouput periklanan dapat berupa iklan dari media 

cetak seperti majalah dan surat kabar, media elektronik seperti radio dan televisi, serta 

poster brosur, pamphlet dan media lainnya yang berhubungan dengan periklanan. 

b. Arsitektur  

Arsitektur adalah melibatkan dan berkaitan dengan Desain bangunan baik secara 

makro maupun mikro. Seperti urban design, town planning serta landscape 

architecture. Contohnya ialah perencanaan kota, arstektur taman kota, pelestarian 

bangunan warisan sejarah, perencanaan biaya konstruksi, dan lain sebagainya. Dalam 

hal pembangunan, arsitektur berperan penting dalam perancangan bangunan. 

c.  Kerajinan / Kriya 

Kerajinan atau kriya adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses ide dan kreasi, 

produksi serta distribusi yang dihasilkan dari pengrajin. Kerajinan atau kriya ini 

meliputi produk kerajinan yang terbuat kulit, bambu, kayu, logam, batu mulia, serat 

alam maupun buatan, kain, tanah liat, kaca, dan lain sebagainya.  

d. Fesyen (fashion)  

Fesyen merupakan kegiatan kreasi yang berkaitan dengan kreasi Desain pada pakaian, 

Desain aksesoris, alas kaki, dan lainnya. Fesyen juga dapat berkaitan dengan hal 

ditribusi produk fashion. 
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e. Video, Film dan Fotografi  

Kegiatan kreasi yang berkaitan dengan proses produksi film, video, serta jasa fotografi. 

Termasuk dalam dubbing film, sinetron, penulisan skrip, festival film atau eksibisi. 

Serta adanya distribusi rekaman film dan video 

f. Penerbitan dan Percetakan  

Penerbitan dan percetakan meliputi penulisan konten dan penerbitan buku, majalah, 

koran, jurnal, serta konten digital. Subsector ini mencakup penerbitan perangko, blanko 

cek, materai, uang kertas, giro, saham serta surat berharga lainnya seperti tiket pesawat 

terbang, paspor, dan terbitan lainnya.  

g. Musik  

Musik meliputi kegiatan kreatif berupa kegiatan pertunjukkan, kreasi atau komposisi, 

reproduksi terkait music serta mencakup distribusi dari rekaman suara 

h. Seni Pertunjukkan  

Seni pertunjukkan berkaitan dengan kegiatan kreatif dengan produksi pertunjukkan 

serta usaha pengembangan konten.  Seperti pertunjukkan tarian tradisional, drama, 

balet, music teater, pertunjukkan wayang, dan lainnya yang berhubungan dengan seni 

pertunjukkan. 

i. Kuliner  

Kuliner meliputi usaha kegiatan kreatif yang inovatif menyajikan produk-produk 

kuliner yang menarik. Seperti dari cara pembuatan, penyajian, hingga komposisi 

makanan dan minuman yang disajikan. Dimana kegiatan ini mencakup unsur 

kreativitas, tradisi, estetika, serta kearifan lokal. 

j. Permainan Interaktif (game)  

Permainan interaktif (game) ini meliputi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan 

produksi, kreasi serta distribusi permainan computer maupun android dan IOS bersifat 

sebagai hiburan dan edukasi.  

k. Televisi & Radio (broadcasting)  

Televisi & radio merupakan kegiatan kreatif yang meliputi usaha kreasi, penyiaran, 

pengemasan acara televisi serta produksi seperti reality show, infotainment, games, 

kuis dan lain-lain. 
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l. Pasar Barang Seni  

Pasar barang seni meliputi kegiatan kreatif yang kaitannya dengan perdagangan barang 

yang unik, asli, dan langka dan memiliki nilai seni dan sejarah serta estetika yang tinggi 

melalui pelelangan, too, internet serta galeri.  

m. Desain  

Desain meliputi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi Desain interior, Desain 

grafis, Desain produk, serta Desain industri, jasa riset mengenai pemasaran dan 

konsultasi identitas perusahaan serta pembuatan Desain apartement dan Desain rumah 

susun.  

n. Layanan Komputer dan Piranti Lunak (software) atau Teknologi Informasi  

Meliputi kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan 

informasi, yakni pengolahan data, layanan jasa komputer, integrasi sistem, 

pengembangan database, dan lain sebagainya.  

o. Riset dan Pengembangan (Research and Development)  

Riset dan pengembangan kegiatan kreatif meliputi usaha inovatif serta penemuan ilmu 

teknologi, dengan tujuan melihat manfaat dari ilmu teknologi tersebut agar menjadi 

suatu perbaikan atas produk baru meliputi alat, material, metode, serta proses yang baru 

agar tercipta teknologi baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar.  

p. Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual adalah solusi kreatif dalam mengkomunikasikan produk-

produk kepada khalayak dengan tampilan yang menarik serta inovatif sehingga secara 

tidak langsung mampu menambah nilai suatu produk. 

Dari jabaran klasifikasi sub sektor ekonomi kreatif diatas, penelitian kali ini 

berfokus pada sub kriya/kerajinan yakni tapis lampung. Tapis lampung termasuk sub 

sektor kriya/kerajinan karena dibuat dengan disulam oleh tangan terampil yang kreatif 

mengerjakan tenun tapis. Tapis merupakan ikon budaya Provinsi Lampung yang perlu 

dilestarikan agar identitas lampung dikenal oleh wisatawan dari luar daerah. 
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2.1.3 Peranan Ekonomi Kreatif 

Ekonomi kreatif mempunyai peran dalam perkembangan perekonomian. 

Seiring akan perkembangan perekonomian yang semakin.produktif serta kompetitif, 

kunci sukses perekonomian kini semakin bergantung kepada faktor inovasi, kreatifitas, 

serta keterampilan (Fakhrul, 2018). Istilah ekonomi kreatif kini sudah berkembang 

dalam menghadapi sebuah tantangan pada era globalisasi dan menjadi sebuah 

fenomena yang sudah tidak asing lagi. Banyak faktor yang membuat 

pengembangan.ekonomi kreatif.menjadi lebih cepat, yakni faktor teknologi dan 

informasi serta kreatifitas masyarakat yang telah terlatih membuat suatu produk yang 

bernilai ekonomis, sehingga ekonomi kreatif kini menjadi sebuah jawaban atas segala 

tantangan dalam hal mensejahterakan masyarakat selain itu ekonomi kreatif juga dapat 

menurunkan angka pengangguran (Azizah & Muhfiatun, 2018).  

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini telah mampu 

mengubah pola pikir, cara pandang, serta pola kehidupan manusia sehingga dapat 

mendorong terciptanya penemuan baru yang dapat menghambat suatu kelangkaan jasa 

maupun barang. Melalui riset, inovasi, serta perkembangan yang terus menerus inilah 

yang menciptakan produk serta barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh suatu 

konsumen. Dengan ini ekonomi kreatif dapat memberikan nilai tambah baik kepada 

sumber daya manusia nya maupun pada proses produksi sehingga system ekonomi 

kreatif diyakini dapat menjawab segala tantangan dari berbagai masalah yang ada saat 

ini. Dalam hal ini, Pengembangan ekonomi kreatif mampu meningkatkan pendapatan 

usaha. Pendapatan adalah penerimaan sejumlah uang maupun barang yang diterima 

oleh pengrajin dari aktivitas kegiatan penjualan produk kepada konsumen. Pendapatan 

ini termasuk salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan serta 

kemakmuran masyarakat sehingga kecil atau besarnya pendapatan ekonomi dapat 

mencerminkan kemajuan ekonomi (Parimin, 2018) 

Ekonomi kreatif dapat berperan dalam perekonomian suatu bangsa terutama 

dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan serta meningkatkan 

pendapatan, meningkatkan penerimaan hasil ekspor, menambah pengetahuan 
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intelektual, serta peran sosial lainya. Oleh karena itu, ekonomi kreatif mampu 

dipandang sebagai penggerak pembangunan ekonomi suatu bangsa (Firtiani, 2019).  

Menurut Suryana dalam (Firtiani, 2019) ekonomi kreatif dapat berperan dalam hal 

menggerakan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh hal sebagai berikut: 

1. Ekonomi kreatif mampu menciptakan lapangan pekerjaan, penciptaan 

pendapataan, serta penerimaan ekspor. Selain itu ekonomi kreatif dapat juga 

mempromosikan ragam budaya serta pengembangan sumber daya manusia 

maupun aspek sosial lainya. 

2. Ekonomi kreatif dapat menumbuhkan serta meningkatkan ekonomi, budaya, 

serta aspek sosial lainnya yang berhubungan dengan kekayaan intelektual, 

teknologi serta tujuan wisata. 

3. Ekonomi kreatif adalah suatu wawasan dengan ide kreativitas yang berbasis 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tingkat makro dan mikro dalam 

ekonomi secara keseluruhan 

4. Merupakan salah satu pilihan pengembangan yang layak untuk membangun 

inovasi multidisiplin, respon kebijakan serta tindakan antar kementrian. 

5. Di jantung ekonomi kreatif terdapat industri kreatif. 

Dalam sudut pandang ekonomi, terdapat kaitan antar kretivitas dengan pengembangan 

sosial ekonomi yang erat dan tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, kreativitas 

mampu meningkatkan nilai ekonomi seperti kesempatan kerja, pendapatan, serta 

kesejahteraan dimana dengan ini dapat menurunkan masalah sosial seperti 

pengangguran, kemiskinan, rendahnya Pendidikan, ketimpangan, serta permasalahan 

ketidakstabilan sosial lainnya. Dengan ini maka ekonomi kreatif dipandang sebagai 

konsep baru yang dapat menciptakan kesejahteraan karena mampu menciptakan 

lapangan kerja atau mengurangi pengangguran serta mendorong inovasi pembaruan 

dengan pemanfaatan bahan baku lokal. 
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2.2 Kain Tapis Lampung 

2.2.1 Defenisi Tapis Lampung 

Salah satu kerajinan tradisional dari masyarakat Lampung adalah kain tapis. 

Tapis sendiri merupakan identitas masyarakat lampung yang telah diwariskan secara 

turun temurun. Menurut (Susetyo, 2012) yang dimaksud dengan “Tapis” adalah 

kerajinan yang berbentuk kain sarung yang dipakai oleh wanita suku Lampung yang 

terbuat dari tenunan benang kapas dihiasi oleh motif  maupun hiasan bahan sugi dari 

benang sutera, benang emas serta benang perak yang disulam (cucuk). Jadi istilah 

“Tapis’ dipakai untuk menyebut jenis pakaian wanita (bukan jenis sulaman). Namun 

sekarang, makna dari istilah “Tapis” di masyarakat telah bergeser. Tapis kini diartikan 

dengan hasil karya seni kerajinan sulam. Hal ini karena kini tapis tidak hanya berbentuk 

kain sarung tetapi dapat berupa kopiah, baju, asesoris, hiasan dinding, selendang, 

hingga kaligrafi.  

Tapis bermakna pada penyelarasan kehidupan baik terhadap lingkungan ataupun 

sang pencipta. Masyarakat Lampung menempatkan aneka ragam kekayaan alam 

melalui sulaman tapis dengn maksud untuk mendekatkan dan mengambil filosofi dari 

alam. Gambar fauna dan flora merupakan pilihan utama para pengrajin tapis Lampung. 

Kedekatan manusia dengan alam diwujudkan dengan penggunaan aneka sumber daya 

alam sebagai bahan baku dimulai sejak proses pembuatatan benang serta pewarnaan 

kain. Para pengrajin tapis zaman dahulu menggunakan kulit pohon, dedaunan, serta 

kulit dari buah-buahan sebagai pewarnaan. Seperti bahan-bahan berikut ini: 

a) Khambak/kapas untuk membuat benang.  

b) Kepompong dari ulat sutera untuk pembuatan benang sutera 

c) Akar dari serai wangi sebagai pengawet benang 

d) Pantis/ lilin dari sarang lebah untuk meregangkan benang 

e) Daun sirih agar warna kain tidak mudah luntur 

f) Buah pinang muda, kulit kayu kejal, daun pacar sebagai pewarna merah 

g) Kulit kayu durian dan Kulit kayu mahoni sebagai pewarna coklat 

h) Kulit kayu rambutan dan kulit kayu salam sebagai pewarna hitam 

i) Kapur sirih dan kunyit untuk pewarna kuning 
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j) Daun talom dan buah deduku untuk pewarna biru 

Berikut adalah gambar tapis sebagai berikut: 

Sumber : Tribunnews.com, 2021 

Gambar 2. 1 Tapis Lampung 

 

2.3 Inovasi  

2.3.1 Defenisi Inovasi 

Menurut (Rogers, 2003) salah satu penulis buku inovasi terkemuka, menyebutkan 

bahwa: “an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by 

individual or other unit of adopter”. Maknanya inovasi adalah sebuah ide, praktek, 

atau suatu objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Inovasi 

dapat dikatakan sesuatu yang berwujud (tangible) maupun sesuatu yang tidak berwujud 

(intangible). Pemikir lain yang mencoba memberikan limitasi dalam memahami 

inovasi adalah (Halvorsen, 2005) yang membatasi pengertian inovasi yaitu: “restricted 

themselves to novel products and processes finding a commercial application in the 

private sector”. Dalam pembatasan ini memprioritaskan dua hal penting dari inovasi, 

yaitu: Pertama, sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi 

hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru. Kedua, inovasi 

berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial pada sektor bisnis 

Penulis lain yaitu Albury (2003) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi 

sebagai “new ideas that work”. Hal Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat 

dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus 

mempunyai nilai yang bermanfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa 

apabila tidak diikuti oleh nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Lebih lanjut Albury 
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secara rinci menjelaskan bahwa: “successful innovation is the creation and 

implementation of new processes, products, services, and methods of delivery which 

result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness, or quality”. 

Maksudnya adalah ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya suatu bentuk 

penciptaan serta pemanfaatan produk baru, proses, dan jasa baru dengan metode 

penyampaian yang baru, yang dapat mewujudkan perbaikan yang signifikan dalam hal, 

efektivitas, efisiensi maupun kualitas. Oleh karenanya sifat mendasar dari sebuah 

inovasi adalah sifat kebaruan (novelty). Untuk itu sebuah produk (barang atau jasa) 

dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarnya 

(publik). Rasa ingin tahu yang muncul dari dalam diri sendiri serta desakan ekonomi 

menjadi stimulus dasar bagi beberapa masyarakat untuk memutuskan mencoba. 

Kemudian berdasarkan pendapat (Moulaert et. al, 2010) inovasi sosial merupakan ide 

baru atau gagasan yang dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah sosial masyarakat 

yang melibatkan perubahan hubungan kelembagaan (kolaborasi), meningkatkan 

kapasitas dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan peluang jangka panjang 

atau keberlanjutan.  

 

2.4 Pengukuran Kesejahteraan 

2.4.1 Badan Pusat Statistik 

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan 

kebutuhan dasar (basic need approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari 

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat 

mendasar (Bappenas, 2010). BPS mengukur kesejahteraan melalui Konsep Kebutuhan 

Minimum (KFM) sehingga besarnya berubah setiap saat mengikuti tingkat inflasi atau 

perubahan harga barang kebutuhan dasar. 
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2.4.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan 

kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima 

tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS‐I), keluarga 

sejahtera II (KS‐II), keluarga sejahtera III (KS‐III), dan keluarga sejahtera III plus (KS‐

III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator 

sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera 

dengan mengetahui faktor‐faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. 

Faktor‐faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) 

pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan 

aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, 

kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS) dan KS‐I. 

Kelompok inilah yang kemudian menjadi bagian dari target BKKBN dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya adalah melalui penyediaan alat atau 

obat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin. BKKBN mengukur kesejahteraan pada 

dimensi yang lebih luas serta mencakup kemampuan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan dasar (Elmanora et al., 2012) 

2.4.3 World Bank 

World Bank membuat garis kemiskinan absolut sebesar US$ 1 dan US$ 2 PPP 

(purchasing power parity/paritas daya beli) per hari (bukan nilai tukar US$ resmi) 

dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antarnegara ataupun wilayah 

dan perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam 

memerangi kemiskinan di tingkat global atau internasional. Angka konversi PPP 

adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang 

dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US$ 1 di Amerika 

Serikat. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing‐masing 

negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima 

tahun (Bappenas, 2010). World bank melihat program bantuan sosial dari perspektif 
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Nasional. World bank (2004) mengukur kesejahteraan dengan pendekatan 

pengeluaran. 

2.4.4 Measuring Household Welfare 

UNICEF memiliki kriteria untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga. 

Indikator ini memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada konsumsi. Indikator ini 

mengukur kesejahteraan dari konsumsi yang secara komprehensif. Konsumsi adalah 

apa yang seseorang dapatkan atau disisi lain yakni menggambarkan pendapatan. 

Dengan ini, indikator ini berfokus mengukur pengeluaran dari pendapatan. (UNICEF). 

 Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan per tiap pengukuran 

kesejahteraan, berikut adalah tabel kelebihan dan kekurangan dari tiap masing-masing 

pengukuran kesejahteraan sebagai berikut ini: 

Tabel II.1 Kelebihan dan Kekurangan per Indikator 

No Sumber  Indikator Kelebihan Kekurangan Sumber 

1 Badan 

Pusat 

Statistik 

(BPS) 

- Kependudukan 

- Pendidikan 

- Kesehatan  

- Ketenagakerjaan  

- Perumahan dan 

lingkungan  

- Taraf dan pola 

konsumsi 

Mudah dilakukan 

secara manual oleh 

pihak daerah, 

bahkan dengan 

menggunakan alat 

analisis statistik 

yang sederhana 

seperti 

penjumlahan skor 

pun sudah dapat 

dilakukan 

Teknik sampling 

sensus blok untuk 

daerah perkotaan 

yang dilakukan 

Susenas bersifat 

umum dan tidak 

mampu mewakili 

seluruh keluarga. 

Selain itu BPS 

belum 

mengaitkan 

keberadaan 

sarana dan 

prasarana wilayah 

dengan jumlah 

penduduk, 

sehingga 

sejauhmana 

keberadaan 

prasarana tersebut 

dapat 

menjangkau 

penduduk tidak 

tergambar 

(Rusli, 

et al. 

1995); 
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No Sumber  Indikator Kelebihan Kekurangan Sumber 

    Beberapa peubah 

(variabel) yang 

ditanyakan pada 

responden tidak 

mencerminkan 

pengeluaran riil 

keluarga, 

misalnya 

keluarga yang 

memiliki rumah 

sendiri harus 

diestimasi 

nilainya dan 

dianggap sebagai 

pengeluaran 

(Rambe 

et al., 

2008) 

2 BKKBN - Keluarga pra 

sejahtera 1 

- Keluarga 

sejahtera tahap I 

- Keluarga 

sejahtera II 

(KS‐II), 

keluarga 

sejahtera III 

(KS‐III),  

- Keluarga 

sejahtera III 

plus (KS‐III 

Plus). 

Tidak memberikan 

ukuran yang lebih 

langsung tentang 

keluarga miskin 

pada tingkat 

nasional dan 

tingkat 

administratif yang 

lebih rendah (desa) 

dan pada tingkat 

keluarga. 

Banyaknya data 

dan informasi 

yang harus 

dikumpulkan 

membutuhkan 

tingkat 

pemahaman yang 

tinggi, padahal 

tidak setiap kader 

mampu 

menguasai 

permasalahan, 

karena diantara 

mereka memiliki 

kemampuan yang 

berbeda-beda 

(Rambe 

et al., 

2008) 
   Indikator yang 

digunakan adalah 

mengukur 

kesejahteraan 

dalam lingkup luas 

dan rinci  

Sulit dipahami 

oleh responen 

karena mengukur 

kesejahteraan 

dalam cakupan 

luas dan rumit, 

kemudian lebih 

memberi 

pertanyaan 

psikologis 

individu sehingga 

hal ini bisa 

menjadi suatu hal 

yang “sensitif” 

bagi beberapa 

responden. 
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No Sumber  Indikator Kelebihan Kekurangan Sumber 

    Sistem nepotisme 

yang 

mengedepankan 

kekeluargaan 

membuat kader 

seringkali 

mengurangi atau 

menambah data 

sesuai program 

yang akan 

dilakukan, 

misalnya program 

JPS, raskin, 

beasiswa dan 

pelayanan 

pengobatan gratis 

    Variabel 

melaksanakan 

ibadah agama 

sangat subjektif 

dan sulit dinilai 

tingkat 

kesejahteraannya 

    Variabel 

minimum dalam 

seminggu 

mengkonsumsi 

pangan hewani 

(daging, ikan, 

telur) bila ditinjau 

dari segi harga 

tidak mempunyai 

elastisitas yang 

sama, dimana 

harga daging jauh 

di atas harga telur 

yang mampu 

dikonsumsi 

hampir semua 

keluarga. 

3 World 

Bank 

Mengukur 

kesejahteraan 

dengan 

pendekatan 

pengeluaran. 

Untuk 

membandingkan 

angka kemiskinan 

antarnegara 

ataupun wilayah 

dan 

World bank 

melihat program 

bantuan sosial 

dari perspektif 

nasional 

(cakupan luas) 
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No Sumber  Indikator Kelebihan Kekurangan Sumber 

perkembangannya 

menurut waktu 

untuk menilai 

kemajuan yang 

dicapai 

4 Measuring 

household 

welfare  

Mengukur 

kesejahteraan 

dengan 

pendekatan 

konsumsi 

(pendapatan) 

Lebih berfokus 

untuk mengukur 

konsumsi  

Dikarenakan 

hanya 

mengukur 

kesejahteraan 

dari konsumsi 

(pendapatan) 

secara 

komprehensif, 

hal ini tidak 

akan 

menggambarkan 

keseluruhan 

pengukuran 

kesejahteraan 

 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021 

Dari jabaran tabel diatas pada penelitian ini yakni memilih menggunakan 

pengukuran kesejahteraan menggunakan indikator dari Badan Pusat Statistik. Dasar 

justifikasi pemilihan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) dibandingkan indikator 

lainnya untuk penelitian ini adalah indikator BPS cocok diaplikasikan sesuai dengan 

kondisi lingkungan wilayah penelitian ini dan BPS memiliki kelebihan yakni mudah 

dilakukan secara manual oleh pihak daerah, bahkan dengan menggunakan alat analisis 

statistik yang sederhana seperti penjumlahan skor pun sudah dapat dilakukan (Rusli, et 

al. 1995).  Jika dibandingan dengan indikator lain seperti salah satunya adalah 

BKKBN, indikator BKKBN kurang cocok diaplikasikan di wilayah penelitian ini 

dikarenakan banyaknya data dan informasi yang harus dikumpulkan sehingga 

membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi, padahal tidak setiap kader mampu 

menguasai permasalahan dikarenakan kemampuan individu yang berbeda-beda, 

kemudian  BBKBN menggunakan variabel seperti pelaksanaan ibadah agama yang 

sangat subjektif dan sulit dinilai tingkat kesejahteraannya (Rambe et al., 2008)  dalam 

hal ini BKKBN lebih mengukur kesejahteraan pada dimensi yang lebih luas yang 
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mencakup  kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta sosial 

psikologis dimana hal ini kurang cocok diimplementasikan di wilayah penelitian serta 

batas waktu yang terbatas. Kemudian pada world bank hanya berfous pada pengeluaran 

sedangkan Measuring Household Welfare berfokus pada konsumsi. Hal ini tidak 

menggambarkan keseluruhan untuk pengukuran kesejahteraan serta kriteria ini kurang 

cocok diterapkan di Indonesia karena perbedaan kebijakan antar negara dalam 

menentukan prioritas pengentasan kemiskinan nasional. Kemudian Dari sisi konsep, 

pendekatan, pengukuran, perhitungan dan pengorganisasian, penetapan indikator, 

dapat disimpulkan data penduduk miskin yang dikumpulkan oleh BPS lebih baik 

dibanding data penduduk (keluarga) miskin yang dikumpulkan oleh BKKBN. 

Kelebihan utama dari data BKKBN adalah karena data tersebut dapat tersedia secara 

rinci hingga ke tingkat desa sehingga memudahkan bagi pelaksana program untuk 

mengaplikasikannya namun kurang cocok diaplikasikan di wilayah penelitian ini 

dikarenakan banyaknya data dan informasi yang harus dikumpulkan sehingga 

membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Sedangkan data dari BPS karena hanya 

diambil dari sejumlah sampel maka perhitungan dilakukan dengan  lebih mudah namun 

tetap menggambarkan keseluruhan. 

 

2.4 Kesejahteraan 

Menurut UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial 

merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa 

indikator. Adapun indikator yang dijadikan ukuran tersebut yakni menurut Badan Pusat 

Statistik 2020 sebagai berikut: 

a. Kependudukan 

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 kependudukan merupakan hal 

yang berkaitan dengan pertumbuhan, jumlah, kondisi kesejahteraan, mobilitas, 

penyebaran, yang menyangkut perihal sosia, ekonomi, politik, agama dan lingkungan. 
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Penduduk terbagi atas berbagai macam golongan antara lain yaitu penduduk belum 

produktif, penduduk usia produktif, serta penduduk tidak produktif. Penduduk belum 

produktif ialah penduduk rentang usia dibawah 15 tahun. Penduduk kategori ini belum 

mampu menghasilkan jasa maupun barang dalam suatu kegiatan ketenagakerjaan. 

Selanjutnya pendudu usia produktif merupakan penduduk kategori usia antara 15-64 

tahun. Pada usia ini diaggap mampu menghasilkan jasa maupun barang perihal 

produksi. Sedangkan yang terakhir yakni penduduk pada kategori usia lebih dari 64 

tahun dianggap sudah tidak mampu lagi.menghasilkan jasa maupun barang serta 

hidupnya ditanggung kepada penduduk usia produktif (Sukmaningrum & Imron, 

2017). Beberapa indikator kependudukan adalah jumlah dan karakteristik penduduk, 

Penduduk menurut umur dan ketergantungan penduduk, status perkawinan.  

b. Kesehatan 

Kesehatan adalah salah satu ukuran dalam mengukur tingkat kesejahteraan bangsa. 

Semakin tinggi tingkat kesehatan maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan 

bangsa tersebut. Permasalahan kesehatan adalah salah satu permasalahan yang 

dianggap penting untuk diatasi dikarenakan kesehatan merupakan dasar suatu individu 

atau seseorang untuk dapat beraktifitas secara produktif serta berkualitas sesuai 

kemampuan otak. Tantangan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan keadaan 

kesehatan saat ini adalah dengan cara memberikan perhatian kepada masyarakat serta 

meningkatkan kelayakan kondisi kesehatan dan pemanfataan sistem kesehatan dengan 

melibatkan peran dari swasta. Tersedianya berbagai macam indikator mengenai 

kesehatan sangat penting untuk perlu diketahui sejauh mana hasil pembangunan yang 

sudah dicapai oleh pemerintah dan juga dapat digunakan dalam hal perencanaan 

pembangunan pada bidang kesehatan. Indikator kesehatan tersebut dapat berupa angka 

harapan hidup, kondisi kesehatan, rata-rata lama sakit dan angka morbiditas (Badan 

Pusat Statistik, 2010) 

c. Pendidikan 

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 pendidikan merupakan usaha yang 

secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar 

peserta disika dapat aktif mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memiliki 
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kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, pengendalian diri, 

kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, serta 

bangsa dan negara. Sedangkan menurut (H. Fuad Ihsan, 2005) menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk dapat mengembangkan potensi 

pembawaan baik dari jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada 

masyarakat serta kebudayaan. Usaha tersebut dilakukan untuk dapat menanamkan nilai 

serta norma agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya agar dapat berkembang 

dalam kehidupan sebagai suatu usaha manusia pada proses pendidikan.  

Pendidikan merupakan bagian dari investasi yang sangat penting dan berharga. 

Namun pengembalian keuntungannya bisa terbilang lama. Makin tinggi pendidikan 

yang ditempuh individu, maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar Pendidikan tersebut. Suatu individu yang mendapatkan Pendidikan paling 

tinggi cenderung memperoleh peluang hidup yang semakin baik dikarenakan sejalan 

dengan keterampilan, kecerdasan serta kemampuan yang ia miliki. Bangsa yang 

sejahtera adalah penduduknya yang berpendidikan baik. Tidak ada bangsa yang 

modern dan kaya akan tetapi penduduknya buta huruf. (Suhardan, 2005). Sehingga 

dengan ini pentingnya pendidikan adalah suatu faktor utama dalam meningkatkan 

sumber daya manusia agar dapat mencapai kesejahteraan. Indikator pendidikan dapat 

berupa angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, harapan 

lama sekolah, pendidikan yang ditamatkan dan persentase penduduk yang melek huruf.   

d. Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Tenaga 

Kerja merupakan penduduk yang telah memasuki usia kerja atau usia produktif. 

Menurut UU ketenagakerjaan no 12 tahun 2003, tenaga kerja adalah suatu individu 

dapat melakukan kegiatan serta pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa agar 

dapa memenuhi kebutuhannya sendiri atau untuk masyarakat sekitar. Jadi tenaga kerja 

merupakan segala yang mencakup penduduk berusia 15 tahun keatas serta sudah 

memiliki kemampuan bekerja. Menurut.ketentuan pemerintah di Indonesia, penduduk 

yang telah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun hingga 65 tahun.  
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Produktivitas kerja berhubungan dan erat kaitannya dengan peningkatan 

kesejahteraan tenaga kerja, jika kesejahteraan tenaga kerja baik, maka produktivitasnya 

akan meningkat. Namun disisi lain, kesejahteraan tenaga kerja perlu diimbangi dengan 

peningkatan kualitas tenaga kerja itu sendiri dengan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusianya dikarenakan jika kualitas tenaga kerja rendah maka peningkatan 

produktivitas sulit dicapai hal ini mengakibatkan pendapatan pekerja turun. Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dalam menganalisis guna 

mengukur pencapaian hasil pembangunan. 

e. Taraf dan Pola Konsumsi 

Berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kesejahteraan dapat 

diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan sejahtera 

apabila proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok sebanding atau 

bahkan lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan yang bukan pokok. 

Sebaliknya jika rumah tangga dengan proporsi pengeluaran kebutuhan pokok yang 

lebih besar dibandingkkan dengan pengeluran kebutuhan bukan pokok, maka dapat 

termasuk pada kategori rumah tangga status kesejahteraan rendah (Hendrik, 2011) 

f. Perumahan dan lingkungan 

Kebutuhan primer manusia adalah sandang, pangan dan papan, dimana rumah 

merupakan salah satu kategori papan yaitu kebutuhan yang cukup penting dalam 

kehidupan manusia sebagai tempat tinggal. Kepemilikan atas suatu tempat tinggal 

umumnya dianggap sebagai salah satu pilar kesejahteraan dimana secara umum 

kualitas rumah ditentukan oleh kualitas material bahan bangunan yang digunakan, 

semakin bagus material bahan yang digunakan untuk tempat tinggal maka semakin 

besar juga biaya yang dikeluarkan untuk membayar material tersebut sehingga dengan 

ini rumah mampu mencerminkan tingkat kesejahteraan pemiliknya.  

g. Kemiskinan  

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui 

pendekatan ini, kemiskinan dipadang dalam hal ketidakmampuan dalam sisi ekonomi 
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perihal memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung dari 

sisi pengeluaran. Dengan ini, penduduk dapat dikatakan miskin apabila memiliki rata-

rata pengeluaran perkapita per bulan yaitu dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dari segi ekonomi 

dalam memenuhi kebutuhan makanan ataupun non makanan yang bersifat mendasar.  

h. Sosial lainnya 

Indikator sosial lainnya juga termasuk dalam indikator untuk mengukur 

kesejahteraan. Pada indikator sosial lainnya, menyangkut gaya hidup seseorang untuk 

pemenuhan kebutuhan tersier salah satunya adalah rekreasi/wisata yang dapat dilihat 

dari perjalanan wisata suatu rumah tangga. Indikator ini dapat mengukur kesejahteraan 

karena semakin tinggi tingkat kesejahteraan seseorang maka pemenuhan gaya hidup 

juga semakin tinggi maka seseorang akan mencari hiburan untuk melakukan relaksasi. 

Oleh karena itu, indikator sosial lainnya lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan 

rohani seseorang dalam menentukan tingkat kesejahteraan. 

Berikut adalah kerangka analisis kesejahteraan sebagai berikut: 

   Sumber: Hasil Analisis,2021 

 

 Gambar 2. 2 Kerangka Analisis Kesejahteraan 
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Gambar diatas adalah kerangka analisis kesejahteraan menggunakan indikator 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh Tingkat Kesejahteraan Pelaku 

usaha ekonomi kreatif pengrajin tapis di Desa Negeri Katon. Tingkat kesejahteraan 

diatas terdiri dari sub variabel untuk melihat lebih dalam data penelitian yang dilakukan 

dengan berdasarkan kriteria yakni pengrajin tapis di Desa Negeri Katon untuk 

memenuhi sasaran 2 yakni teridentifikasinya tingkat kesejahteraan pengrajin tapis di 

Desa Negeri Katon. Berikut adalah kerangka analisis penelitian sebagai berikut: 
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Sumber: Hasil Analisis,2021 

 

 Gambar 2. 3 Kerangka Analisis Penelitian 
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2.6 Sintesa Literatur 

Sintesis literatur merupakan rangkuman dari kajian pustaka yang telah dilakukan yang diambil dari berbagai macam sumber 

yang menjadi dasar dari penelitian kali ini.  Hasil dari kajian berbagai literatur tersebut digunakan untuk menemukan variabel yang 

memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun tabel sintesa literatur sebagai berikut:  

 

Tabel II. 1 Sintesa Literatur 
 

Literatur Sumber Substansi Variabel Output 

Karakteristik 

Ekonomi 

Kreatif 

Kementrian 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif RI 

(2014) 

Pada era sekarang, ekonomi 

kreatif diarahkan pada 7 isu 

strategis yakni:  

- Ketersediaan bahan baku yang 

berkualitas serta beragam dan 

kompetitif 

- Kesiapan serta ketersediaan 

sumber daya manusia yang 

kreatif serta profesional dan 

kompetitif 

- Perkembangan industri yang 

tumbuh beragam serta berdaya 

saing 

- Ketersediaan pembiayaan 

yang mudah diakses 

- Perluasan pasar untuk usaha 

karya serta sumber daya 

manusia yang kreatif 

- Kelembagaan serta iklim 

usaha yang kondusif dalam 

- Ketersediaan pelaku 

ekonomi kreatif  

- Jenis kegiatan 

ekonomi kreatif 

- Penggunaan 

teknologi 

- Kelembagaan serta 

iklim usaha 
Teridentifikasinya 

karateristik kegiatan ekonomi 

kreatif di Kampung Tapis, 

Desa Negeri Katon. 

Pesawaran 
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Literatur Sumber Substansi Variabel Output 

pengembangan ekonomi 

kreatif 

- Ketersediaan infrastruktur 

serta teknologi yang sesuai 

serta kompetitif 

 

Panduan Penyusunan 

Roadmap Ekonomi 

Kreatif Daerah 

(RPEKD) 2018-2025 

Dalam menganalisis ekosistem 

ekonomi kreatif daerah diperlukan 

variabel-variabel berikut ini: 

- Bahan baku penunjang 

ekonomi kreatif 

- Ketersediaan pelaku ekonomi 

kreatif 

- Industri yang berdaya saing 

- Pembiayaan serta permodalan 

- Akses pemasaran yang 

mendukung usaha ekonomi 

kreatif 

- Kelembagaan terkait 

- Teknologi serta infrastruktur 

yang sesuai 

Tingkat 

Kesejahteraan  

Badan Pusat Statistik 

dan rangkuman dari 

berbagai sumber 

jurnal kesejahteraan 

Indikator Kesejahteraan sosial 

ekonomi meliputi: 

1. Kependudukan 

 

 

- Usia  

Teridentifikasinya Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat 

Lokal di Kampung Tapis, 

Desa Negeri Katon. 
2. Kesehatan 

- Akses pelayanan 

kesehatan 

- Kepemilikan 

kartu jaminan 

kesehatan 
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Literatur Sumber Substansi Variabel Output 

3. Pendidikan 

- Tingkat 

pendidikan 

- Akses pelayanan 

pendidikan 

4. Ketenagakerjaan 

- Jumlah pekerja 

- Jenis pekerjaan 

- Lama waktu 

bekerja 

5. Taraf dan pola konsumsi 

- Besarnya 

pendapatan  

- Besarnya 

pengeluaran 

6. Kondisi perumahan dan 

lingkungan 

- Status 

kepemilikan 

rumah  

- Keadaan tempat 

tinggal 

- Kondisi MCK 

- Sumber air 

bersih 

- Kualitas air 

bersih  

- Ketersediaan 

saluran sanitasi 

- Keadaan atap 

rumah 

- Keadaan lantai 

rumah 

- Keadaan 

dinding rumah 
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Literatur Sumber Substansi Variabel Output 

- Ketersediaan 

sarana prasarana 

pendukung 

Sumber : Dirangkum oleh peneliti dari berbagai sumber,2021 
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2.7 Sintesa Variabel 

Tabel II. 2 Sintesa Variabel 
 

Sasaran Variabel Sub Variabel Justifikasi 

Identifikasi Karateristik 

Kegiatan Ekonomi Kreatif Di 

Kampung Tapis 

Jenis kegiatan ekonomi kreatif 

Jenis kegiatan yang dapat 

mendukung ekonomi kreatif 
- Setiap kegiatan 

mempunyai proporsi yang 

berbeda oleh sebab itu 

Jumlah unit penting 

diketahui  

Ketersediaan pelaku ekonomi 

kreatif 

- Jumlah tenaga kerja  (pelaku 

ekonomi) 

- Jam kerja pelaku ekonomi 

 

- Ketersediaan jumlah 

tenaga kerja dalam 

kegiatan ekonomi  

mempuyai peran yang 

penting dikarenakan dalam 

proses produksi 

dibutuhkan peran dari 

tenaga kerja 

- Jam kerja dalam kegiatan 

ekonomi diperlukan untuk 

melihat kinerja dalam 

melakukan kegiatan 

ekonomi 

Keterlibatan tenaga kerja 

- Usia (penduduk yang 

berada pada usia kerja 15-

64 tahun) 

- Kesetaraan gender (laki-

laki dan perempuan) 

- Asal tenaga kerja 

- Jumlah tenaga kerja yang 

terlibat pada suatu kegiatan 

 

- Usia pekerja sangat 

mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja 

dikarenakan peningkatan 

jumlah usia produktif akan 

mempengaruhi banyak 

sector termasuk ekonomi 

- Dalam aktivitas ekonomi, 

laki-laki dan perempuan 

mempunyai kesempatan 
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kerja yang sama dalam 

memperoleh jabatan.  

- Tenaga kerja pada kegiatan 

ekonomi mempunyai peran 

penting dikarenakan tanpa 

tersedianya tenaga kerja 

maka  sebuah industry tidak 

akan berjalan karena peran 

tenaga kerja dibutuhkan 

dalam proses produksi 

 

Jenis kegiatan ekonomi kreatif 

Jenis kegiatan yang mendukung 

ekonomi kreatif 

Setiap kegiatan mempunyai 

proporsi yang berbeda oleh 

sebab itu Jumlah unit penting 

diketahui 

 

Kapasitas dan kualitas  tenaga 

kerja 

- Kemampuan dan keahlian  

- Keikutsertaan pelatihan 

- Kepemilikan pekerjaan lain 

- Lama waktu bekerja 

- Pengalaman kerja  

 

- Pendidikan formal dan non 

formal tertinggi yang dicapai 

seseorang dapat menujukkan 

kapasitas kerja seorang 

tersebut (BPS) 

- Pasokan tenaga kerja yang 

berkualitas yang sesuai 

kompetensi pengetahuan serta 

keterampilan sangat 

dibutuhkan dan penting bagi 

kapasitas suatu individu 

- Dengan adanya pekerjaan lain 

maka kapasitas seseorang akan 

terbagi dengan ini 
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Kepemilikan pekerjaan lain 

adalah hal yang penting 

- Lama waktu bekerja dapat 

mengasah kemampuan dan 

dapat mengetahui kapasitas 

dari tenaga kerja tersebut.  

- Pengalaman bekerja adalah hal 

penting dalam peningkatan 

keterampilan dan kemampuan 

SDM 

 

Penggunaan teknologi Teknologi yang digunakan 

dalam pemasaran produk 

Teknologi digunakan agar dapat 

mempermudah proses produksi 

hingga pemasaran produk 

Kelembagaaan  Aktor pendukung kegiatan  Peran serta stakeholder 

diperlukan dalam mendukung 

kegiatan ekonomi kreatif agar 

dapat berkelanjutan 

Menganalisis tingkat 

kesejahteraan pelaku usaha 

ekonomi kreatif pengrajin tapis 

Kependudukan  - Agama  

- Usia  

- Jenis kelamin 

- suku  

Agama, usia, gender dan suku 

dalam kependudukan 

merupakan profil suatu 

keluarga serta dasar untuk 

mendeskripsikan suatu individu 

sebagai identitas pengenal. 

Kesehatan  - Kesehatan anggota keluarga 

- Kepemilikan asuransi atau 

jaminan kesehatan 

- Kemudahan Akses 

Pelayanan kesehatan 

 

Permasalahan kesehatan adalah 

salah satu permasalahan yang 

dianggap penting untuk diatasi 

dikarenakan kesehatan 

merupakan dasar suatu individu 

atau seseorang  untuk dapat 

beraktifitas secara produktif 
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serta berkualitas 

sesuai.kemampuan otak 

Pendidikan - Tingkat Pendidikan 

- Akses pelayanan pendidikan 

kepada anak 

 

 

Pendidikan adalah suatu faktor 

utama dalam meningkatkan 

sumber daya manusia agar 

dapat mencapai kesejahteraan. 

Karena bagian dari investasi 

yang sangat penting dan 

berharga. 

Ketenagakerjaan   - Jenis pekerjaan lainnya 

- Lama waktu bekerja 

Produktivitas kerja 

berhubungan dan erat kaitannya 

dengan peningkatan 

kesejahteraan tenaga kerja, jika 

kesejahteraan tenaga kerja baik, 

maka produktivitasnya akan 

meningkat.  

Taraf dan pola konsumsi  - Pendapatan dan Pengeluaran  Jika pendapatan seseorang 

dapat memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya maka 

kesejahteraannya semakin 

meningkat. 

Kondisi perumahan dan 

lingkungan  
- Sumber air bersih 

- Kondisi rumah 

- Status kepemilikan rumah 

- Kondisi MCK 

- Sarana dan prasarana 

lingkungan  

Kondisi perumahan dan 

lingkungan dapat menentukan 

kesejahteraan keluarga 

dikarenakan semakin tinggi 

biaya material rumahnya maka 

semakin besar pengeluaran  

yang harus dikeluarkan. 
Sumber : Hasil Analisis yang diolah dari berbagai sumber, 2021


