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ABSTRAK
Dusun Gunung Sari Berada di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan dengan penduduk (pria) mayoritas bekerja
sebagai petani dan peternak sapi perah sementara istri(Ibu) focus mengurus rumah tangga. Pendapatan penduduk
dari sector pertanian relatif berfluktuasi dikarenakan penduduk masih menggunakan cara konvensional dan sangat
bergantung pada kondisi alam. Hal ini mengakibatkan penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Tujuan mengadakan program entrepreneurship agar perempuan(ibu rumah tangga) mampu mendirikan bisnis
sehingga menghasilkan pendapatan tambahan. Jumlah perempuan yang mengikuti program ini sebanyak lima
orang. Metode pelatihan yang diberikan adalah pelatihan berkesinambungan yang mengkombinasikan antara teori
dan praktek entrepreneurship. Hasil dari program entrepreneurship, kelima perempuan (ibu rumah tangga) yang
mengikuti program berhasil mendirikan empat bisnis bidang kuliner dan satu bisnis bidang kerajinan (rajutan).
Hasil dari kelima bisnis yang dibangun oleh ibu rumah tangga mampu memberikan tambahan pendapatan bagi
ekonomi keluarga, yang secara tidak langsung dapat menggerakkan ekonomi pedesaan.
Kata kunci: Entrepreneurship, Perempuan, Ekonomi, Pedesaan

1. PENDAHULUAN
Lokasi kecamatan Tutur berada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Tutur
terdapat sebuah dusun yang menjadi lokasi mitra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu:
Dusun Gunung Sari menurut Badan Pusat Statistik BPS (2013) jumlah penduduk 4.164 orang.
Sumber mata pencarian penduduk Dusun Gunung sari adalah petani dan peternak sapi perah hal
ini dikarenakan lahan pertanian yang subur dan iklim yang relative dingin sehingga cocok
mengembangkan peternakan sapi perah. Peternak sapi perah Dusun Gunung Sari mulai dari
zaman penjajahan Belanda. Profil penduduk Dusun Gunung Sari mayoritas memiliki pendidikan
hanya mencapai wajib belajar Sembilan tahun. Tingkat pendidikan rendah menjadi kendala
penduduk untuk bersaing pada pasar tenaga kerja. Profesi penduduk pada Dusun Gunung Sari
ketika menjadi petani/peternak menuntut peran ayah (pria) sebagai tulang punggung untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara peran istri (perempuan) hanya mengurus rumah dan
mengasuh anak sehingga belum memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan keluarga.
Setiap ibu rumah tangga memiliki waktu luang rata-rata lima jam/perhari dimana, waktu tersebut
digunakan untuk bercengkrama dengan tetangga dan menonton TV(serial drama) mengakibatkan
ketergantungan mengikuti semua kegiatan serial drama. Semua kegiatan ini cenderung memuat
ibu rumah tangga lupa waktu dan kurang productive.
Kondisi penduduk Dusun Gunung Sari diatas memiliki tiga masalah utama. Pertama masalah
ekonomi berhubungan dengan kemampuan memenuhi biaya: pendidikan, konsumsi, kesehatan,
perumahan dan investasi. Kekurangan pendapatan menyebabkan masyarakat harus meminjam
uang dari tengkulak. Hal ini adalah awal rangkaian masalah yang di alami penduduk Dusun
Gunung Sari. Tengkulak yang memberikan pinjaman uang akan mengenakan bunga pinjaman
yang tinggi serta membeli hasil peternakan dan pertanian berupa: bunga, apel, sayuran dan susu

sapi dengan harga yang lebih rendah dibanding harga pasar. Penetapan harga yang dilakukan
tengkulak selanjutnya akan mengurangi pendapatan penduduk Gunung Sari sehingga berakhir
dengan rantai kemiskinan yang siap mengikat penduduk. Masalah kedua munculnya
kecemburuan social diakibatkan ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan perilaku
penduduk Dusun Gunung Sari yang saling bersaing dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi.
Kondisi ini dipicu oleh prilaku ibu rumah tangga membandingkan kekayaan diantara ibu rumah
tangga. Ketika tetangga membeli peralatan rumah tangga baru maka tetangga lainnya akan
membeli barang yang sama. Masalah ketiga masalah penganguran terkait banyaknya anggota
keluarga/penduduk produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap saat libur musim tanam. Hal
ini disebabkan karena petani memiliki musim menanam dan musim panen. Ketika musim panen
usai petani memiliki masa jeda sebelum kembali beraktivitas. Kondisi yang memprihatinkan
lainnya ketika petani tidak memiliki modal untuk kembali bercocok tanam sehingga petani
mengalami perubahan status menjadi pengangguran. Saat petani menjadi pengangguran (tidak
memiliki sumber pendapatan) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga
permasalahan diatas merupakan fokus kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang
diberikan kepada ibu rumah tangga.
2. METODE PELAKSANAAN PKM
Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksankan selama delapan bulan di Dusun
Gunung Sari. Kegiatan ini merupakan pilot project untuk menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi oleh penduduk Dusun Gunung Sari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. PKM fokus
pada pemberdayaan sumber daya manusia (masyarakat yang ada di pedesaan) hal ini penting
karena peran masyarakat sangat vital pada ekonomi pedesaan. Kekuatan dan peran masyarakat
dapat tergambarkan dari: fisik, material, pendapatan (ekonomi), adanya kelembagaan,
kemampuan kerjasama tim yang baik, intelektual serta komitmen dalam melakukan perbaikan
sehingga melalui pemberdayaan masyarakat mampu menghasilkan kemandirian untuk mencapai
pembangunan Mangowal, J. (2013). Tim PKM membagikan kuisioner pada 1000 ibu rumah
tangga dari kuisioner tersebut terdapat 100 ibu rumah tangga yang dinyatakan lulus seleksi tahap
pertama (perempuan yang bersedia mengikuti program PKM selama delapan bulan, memiliki
pendidikan minimal SLTA, serta memiliki intensi untuk berwirausaha). Seleksi tahap kedua
dilakukan melalui FGD (Focus Group Disscussion) yang membahas kapasitas aksesbilitas dan
potensi ekonomi dari tempat tinggal calon peserta. Berdasarkan kedua seleksi maka tim PKM
mendapatkan lima orang ibu rumah tangga dengan mata pencarian suami sebagai peternak
ataupun petani untuk mengikuti program entrepreneurship. Ibu rumah tangga yang menjadi
peserta program entrepreneurship sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari anggota
keluarga (suami dan anak) merupakan faktor penting yang memberikan pengaruh positif
terhadap pertumbuhan niat dan sikap ibu rumah tangga dalam menjalanakan bisnis Venugopal,
V. (2016). Pemilihan ibu rumah tangga sebagai peserta program mengacu pada hasil penelitian
Ekanem, I. (2015) menemukan entrepreneur perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan
yang baik untuk mengikuti proses pembelajaran/program secara berkelanjutan untuk
meningkatkan kepercayaan diri yang pada akhirnya memampukan entrepreneur untuk
mengaplikasikan semua ilmu yang diberikan. Pertimbangan kedua perempuan memiliki selfefficacy yang tinggi sehingga kemampuan mengakses peluang dan memobilisasi sumber daya
yang tersedia sangat baik menurut Kazumi, T., & Kawai, N. (2017). Alasan ketiga Cheraghi, M.
(2013) menjelaskan kapasitas, kompetensi, kemampuan berinovasi dan identivikasi motive
peluang pengusaha perempuan jauh lebih baik dibandingkan pria di China. Keempat pentingnya
mengembangkan potensi perempuan sebagai entrepreneur dikarenakan kemampuan strategis
untuk mendidik anak-anak untuk meneruskan bisnis yang sudah dibagun dengan standar
legitimasi yang profesional pada temuan penelitian Aggestam, M., & Wigren-Kristoferson, C.

(2017). Temuan penelitian di atas menjadi pondasi program PKM untuk mulai memaksimalkan
potensi ibu rumah tangga.
Kegiatan (PKM) dusun Gunung Sari berbasis entrepreneurship (kewirausahaan). Kegiatan
kewirausahaan/ entrepreneurship adalah sebuah karakteristik kemanusiaan yang memiliki tujuan
besar untuk mengelola bisnis dimana pengusaha yang berjiwa bisnis memiliki sifat innovatif
yang dinamis, dan adaptif merespon perubahan di aspek ilmu pengetahuan dan teknologi
Hadiyati, E. (2011). Program entrepreneurship merupakan kombinasi teori dan praktek untuk
membangun sebuah bisnis. Tim PKM menggunakan program entreprneurship sebagai basis
utama kegiatan dikarenakan entrepreneur menghasilkan pendapatan, mengoptimalkan semua
potensi dan peluang sesuai keinginan (bebas berinovasi) kesimpulannya entreprneuer
dipengaruhi oleh target dan pengalaman entrepreneur dalam menjalankan bisnis Jabeen, F.,
Faisal, M. N., & I. Katsioloudes, M. (2017). Aspek penting lainnya dalam kegiatan
kewirausahaan adalah pengusaha/entrepreneur yang dilengkapi beberapa karakter yaitu: orang
yang berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko dan mengelola resiko menjadi
seminimal mungkin, orang yang dapat dengan mudah mengumpulkan uang, seorang pemimpin,
orang yang mampu melihat semua peluang serta mengaturmya hingga menghasilkan keuntungan
menurut Stanley I. Mason, (1998). Dapat disimpulkan bahwa program entrepreneurship dan
entrepreneur adalah aspek yang saling melngkapi yang ada pada kegiatan PKM.
Kegiatan PKM berbasis entrepreneurship terdiri dari lima rangkaian program dimana, setiap
program memiliki target berbeda-beda sesuai dengan konteks program tersebut. Target sangat
penting untuk mengukur kesuksesan program entrepreneurship yang ada di kegiatan PKM.
Tujuan dari rangkaian kegiatan PKM membantu ibu rumah tangga menghasilkan pendapatan
untuk membantu ekonomi keluarga. Kegiatan PKM terdiri dari lima tahapan yaitu: observasi
berupa analisis situasi dusun gunung sari, pemberian pelatihan (knowledge), membuat produk,
legalitas, pemasaran hingga menghasilkan income. Kelima program ini saling berhubungan
mulai dari observasi, pelaksanaan program entrepreneurship hingga menghasilkan pendapatan
dimana terdapat hubungan antara peserta (ibu rumah tangga), tim PKM, konsumen, pemasok
bahan baku hingga pihak pemerintah (yang mengurus legalitas). Interaksi antara individu serta
pengalaman dari nara sumber mambantu mengarahkan minat berwirausaha Galanakis, K., &
Giourka, P. (2017). Alur interaksi rangkaian program PKM digambarkan pada diagram dibawah.
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Gambar 1. Alur Program Pengabdian Masyarakat Dusun Gunung Sari

Progam pertama adalah observasi yang dilakukan oleh tim PKM turun ke Dusun Gunung Sari
mengamati dan melakukan wawancara dengan penduduk setempat. Tim PKM mengamati pola
tingkah laku penduduk khususnya ibu rumah tangga dan semua potensi ekonomi. Tujuan
program pertama untuk mendapatkan informasi terkait kondisi dan permasalahan yang dihadapi
oleh penduduk Dusun Gunung Sari. Program ini dilaksanakan selama satu minggu dengan
melibatkan tiga ibu rumah tangga yang dimintai informasi.
Program kedua transfer knowledge merupakan kegiatan yang membekali ibu rumah tangga
pengetahuan untuk menyusun pembukuan usaha, menghitung Harga Pokok Penjualan/Produksi

(HPP), operasional produksi dan teori pemasaran. Aspek knowledge berbentuk pembelajaran
yang diberikan setiap minggu selama dua bulan. Proses pembelajaran dilengkapi dengan modul
pelatihan yang berisi simulasi terkait materi HPP sehingga ibu rumah tangga mampu latihan
menghitung HPP dari setiap produk/jasa yang dihasilkan. Pembelajaran pertama ibu rumah
tangga akan dibekali cara mengusun business plan dan pembelajaran teori bisnis berikutnya
peserta PKM dibekali dengan pemahaman konsep Business Model Canvas (BMC). Penyusunan
Standar Operasional (SOP) bagi bisnis yang sederhana. Knowledge ibu rumah tangga bidang
marketing memberikan pemahaman konsep marketing serta tips marketing yang paling sesuai
dengan produk yang dihasilkan ibu rumah tangga.
Program ketiga produksi merupakan kegiatan sangat penting ibu rumah tangga dibantu
menciptakan produk baik itu barang maupun jasa. Ibu rumah tangga yang memproduksi
makanan dibekali dengan pendampingan memasak. Pendampingan ini mengundang chef yang
ahli membuat produk makanan. Ibu rumah tangga juga diberikan pengetahuan terkait cara
pemilihan bahan baku untuk memproduksi barang. Ibu rumah tangga yang ingin memproduksi
jasa dibekali dengan pendampingan standar pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
Program produksi ini focus meningkatkan kompetensi ibu rumah tangga agar berhasil
menciptakan produk/jasa yang siap diterima pasar dengan standarisasi yang jelas.
Program keempat legalitas berhubungan dengan institusi pemerintahan. Legalitas yang
dibutuhkan ibu rumah tangga dalam menjalankan bisnisnya antara lain: perizinan usaha, izin
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan hasil uji laboratorium khusus bagi produk makanan
dan minuman. Pada program keempat ibu rumah tangga dikenalkan dengan prosedur perizinan
dan kegunaan dari masing-masing perizinan bagi usaha yang dijalankan. Ibu rumah tangga yang
menghasilkan produk makanan dalam pengurusan PIRT akan diberikan sosialisasi standar
minimal untuk memproduksi makanan.
Program kelima fokus pada pemasaran untuk semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh ibu
rumah tangga. Aspek pemasaran ini diberikan dalam bentuk pemahaman konsep dan praktek
memasarkan produk dan jasa. Produk dan jasa yang sudah dimiliki ibu rumah tangga selanjutnya
dipasarkan dengan cara online maupun offline. Ibu rumah tangga praktek menjual produk kepada
lingkungan sekitar tempat tinggal dan melalui pameran UMKM. Produk yang dihasilkan
dilengkapi dengan label/logo serta kemasan yang menarik sehingga dapat diterima oleh
konsumen. Program melatih ibu rumah tangga untuk melakukan hard selling dimana semua
tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan income yang dapat membantu memenuhi kebutuhan
rumah tangga.
Hasil akhir dari kegiatan PKM berupa tambahan pendapatan keluarga yang berasal dari
pendapatan start-up bisnis yang dijalankan oleh ibu rumah tangga. Besarnya jumlah pendapatan
dari ibu rumah tangga sesuai dengan perolehan penjualan dari produk dan jasa yang dihasilkan
ibu rumah tangga. Tim PKM membantu membuka jaringan bisnis ibu rumah tangga dengan
minimarket KPSP Setia kawan sebagai tempat menjual produk, memberikan link pemasaran di
pusat oleh-oleh Kota Surabaya dan membantu memberikan daftar pemasok bahan baku makanan
murah yang ada di Kota Surbaya. Jaringan pemasok dan tempat menjual produk yang diperoleh
ibu rumah tangga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bisnis sehingga income ibu rumah
tangga mengalami peningkatan. Ketika income meningkat secara bersamaan akan meningkatkan
kesejahteraan keluarga dengan cara mengalokasikan waktu luang ibu rumah tangga menjadi
kegiatan yang productive.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program pertama dilaksanakan selama satu minggu melalui rangkaian kegiatan observasi,
wawanacara dan focus group discussion (FGD). Hasil dari program pertama mampu memetakan
kondisi dan potensi dari penduduk. Tim PKM menemukan beberapa potensi penduduk yaitu: Ibu
rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang sehingga tidak productive, kemampuan ibu
rumah tangga untuk mengolah bahan makanan, permintaan bahan makanan dari penduduk
Dusun Gunung sari, ketersediaan bahan olahan makanan di lahan pertanian milik penduduk (
pisang, apel, singkong, talas dan kopi). Tim PKM menemukan permasalahan penduduk Dusun
Gunung sari: permasalahan ekonomi (penduduk belum mampu memenuhi semua kebutuhan
rumah tangga), ketimpangan pendapatan yang berakibat pada munculnya kecemburuan social,
ancaman munculnya penggangguran. Profesi penduduk Dusun Gunung Sari mayoritas petani
konfensional dengan hasil pertanian yang bergantung pada kondisi alam. Pria sebagai kepala
keluarga merupakan tulang punggung untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga dimana,
profesinya sebagai petani dengan hasil panen yang tidak menentu dihadapkan dengan jumlah
kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Kompleksitas permasalahan akan diselesaikan
melalui program entrepreneurship yang dikhususkan bagi Ibu rumah Tangga dengan harapan ibu
rumah tangga mampu menghasilkan tambahan pendapatan. Dari keseluruhan penduduk Dusun
gunung sari tim PKM memilih lima orang ibu rumah tangga sebagai peserta yang mengikuti
program entrepreneurship.
Program 2 transfer knowledge diberikan kepada ibu rumah tangga secara bertahap (satu minggu
sekali) selama dua bulan. Program ini memberikan pendidikan (konsep teori) yang penting untuk
membangun bisnis kepada ibu rumah tangga. Pendidikan yang tepat membantu entrepreneur
menemukan ide innovative dan mengubah ide menjadi sebuah bisnis Rauth Bhardwaj, B. (2014).
Pertemuan minggu pertama tim PKM memperkenalkan program entrepreneurship kepada lima
ibu rumah tangga. Hal ini merupakan tahapan pondasi awal dimana ibu rumah tangga diberikan
pemahaman terkait manfaat dan alasan mengapa dibutuhkan program entrepreneurship bagi ibu
rumah tangga. Tahapan pada program kedua ini tim PKM mencoba membangun kepekaan dan
kesadaran ibu tumah tangga akan pentingnya menjalakan bisnis. Ibu rumah tangga juga
diberikan semangat dan motivasi meyakinkan bahwa ibu rumah tangga mampu membentuk
sebuah bisnis. Semangat ibu rumah tangga mulai muncul ditandai dengan respon ibu rumah
tangga yang berkata :
“saya sudah tau pentingnya program entrepreneurship dan mulai membangun usaha snack (keripik
pisang) karena saya punya banyak susu sapi akan coba saya olah jadi keripik susu khan masih jarang ada
keripik susu dipasar” _ Ninik.
“ saya coba bisnis kue basah aja bu, khan banyak pisang dikebon suka busuk dan gak kemakan karena
banyak. Dibuat kayak bolu Amanda biar jadi oleh-oleh khas Dusun Gunung Sari”_Nanik

Pada tahapan ini ibu rumah tangga mulai menuliskan semua potensi bahan baku dan peluang
bisnis yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal. Peserta program entrepreneurship sangat
antusias dan bersemangat. Dokumentasi proses transfer knowledge dan antusiasme ibu rumah
tangga ketika menemukan ini terlihat pada gambar dibawah.

Gambar 2. Dokumentasi Diskusi Menemukan Ide Bisnis

Pada minggu kedua seluruh ibu rumah tangga mulai mengumpulkan daftar potensi bisnis dan
rencana bisnis apa yang akan mereka kembangkan. Hasil dari inventarisir ibu rumah tangga ini
selanjutnya digunakan tim PKM dengan memberikan knowledge bagaimana cara menyusun
business plan. Ibu rumah tangga mulai ditanamkan konsep entrepreneurship. Harapan dari
proses ini ibu rumah tangga memiliki perencanaan yang baik untuk menjalankan sebuah bisnis.
Hasil business plan meyakinkan ibu rumah tangga untuk mulai menjalankan bisnis sehingga
peserta memahami jenis bisnis yang dipilih. Variansi dari bisnis yang dijalankan ibu rumah
tangga berbeda-beda diantaranya: snack(keripik), kue basah (bolu), dan produk kerajinan(rajutan
tas).
Setelah menetapkan jenis bisnis yang akan dikembangkan selanjutnya ibu rumah tangga dibekali
dengan pengetahun nagaimana cara menyusun standar operasional dari bisnis (SOP) yang akan
dijalankan. Pengetahuan selanjutnya berupa pemahaman konsep keuangan khususnya terkait
dengan penetapan berapa harga pokok penjualan dan menghitung besaran harga pokok produksi
(HPP). Ibu rumah tangga dilatih untuk menghitung masing-masing HPP dari produk yang akan
di jual. Pada tahapan ini logika berfikir dan pemahaman konsep keuangan diberikan dengan
menggunakan bahasa sederhana oleh narasumber (ahli keuangan) sehingga mudah untuk
dipahami. Ibu rumah tangga diberikan kertas kerja sehingga dapat langsung mempraktekkan dan
menghitung. Setelah ibu rumah tangga selesai meghitung maka ahli keuangan memberikan
mentoring sekaligus memeriksa satu persatu hasil perhitungan ibu rumah tangga. Terdapat
beberapa kesalahan perhitungan dari ibu rumah tangga terutama penentuan harga bahan baku
dimana ibu rumah tangga belum mencantumkan biaya bahan baku yang berasal dari lahan
pertanian milik mereka. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa bahan baku mereka
dapatkan dengan gratis atau bahan baku biasanya adalah barang yang terbuang sia-sia (tak
bernilai). Pola pikir ibu rumah tangga harus diluruskan karena menyalahi prinsip keuangan dan
dapat berkaibat pada kekeliruan dalam penetapan harga jual (terlalu murah). Setiap ibu rumah
tangga setelah mentoring berhasil menetapkan harga HPP yang sesuai dan didokumentasikan.

Gambar 3. Pemberian Materi dan Praktek Menghitung HPP

Pengetahuan yang diperoleh ibu rumah tangga lainnya adalah Business Model Canvas (BMC).
Konsep BMC penting dipahami ibu rumah tangga agar mampu menentukan value dari bisnis
yang dibentuk. BMC merupakan model bisnis yang menjelaskan konsep dasar pemikiran
mengenai cara mengorganisir, menciptakan, menghasilkan dan menerapkan nilai dari sebuah
bisnis Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Pengetahuan terkait BMC berhasil membangun
kepekaan dari ibu rumah tangga terkait semua komponen yang berhubungan dengan bisnis
(konsumen, pemasok, chanel, value, dll). Ibu rumah tangga secara bertahap diberikan materi
bagaimana cara memahami setiap komponen dari BMC dan hubungannya dengan bisnis yang
mereka akan jalankan. BMC juga menjadi panduan ibu rumah tangga ketika menjalankan bisnis
sehingga tetap focus dan mampu berkembang. Pada tahap BMC jenis produk dan alur bisnis ibu
rumah tangga menjadi semakin detail.

Berangkat dari pemahaman akan BMC diprogram kedua (knowledge) ibu rumah tangga dibekali
juga dengan konsep marketing sederhana dengan harapan ibu rumah tangga mampu memasarkan
produk yang diproduksi. Teori marketing yang diberikan kepada ibu rumah tangga mencakup
bagaimana cara memasarkan produk yang dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang
dimiliki dan mampu dijangkau oleh ibu rumah tangga. Konsep marketing yang diberikan adalah
marketing online serta offline. Kotler, P., & Armstrong, G. (2013) menjelaskan online marketing
adalah keseluruhan kegiatan perusahaan/produsen dalam membagikan informasi,
mempromosikan, menjual barang dan jasa yang menggunakan internet sementara offline
marketing adalah kegiatan penjualan yang dilakukan tanpa menggunakan internet untuk
mempermudah akses dengan konsumen. Tim PKM memberikan penjelasan marketing online
dilakukan ibu rumah tangga melalui pemasaran produk lewat social media yang dimiliki
(Facebook dan group Whatss Apps). Marketing offline disarankan agar ibu rumah tangga
disarankan menawarkan produk yang dihasilkan kepada lingkungan keluarga, perkumpulan
pengajian dan menitipkan penjualan di mini market atau toko di sekitar Kecamatan Tutur.
Program ketiga adalah produksi merupakan program sangat penting dari seluruh rangkaian
program entrepreneurship. Kegiatan produksi dilakukan oleh ibu rumah tangga sesuai dengan
business plan dan BMC dari setiap bisnis yang akan dibentuk. Dari kelima ibu rumah tangga
yang mengikuti program pelatihan empat ibu rumah tangga menjalankan bisnis makanan
sementara satu menjalankan bisnis kerajinan tangan(rajutan). Hal ini menjadi dasar tim PKM
untuk mengundang chef agar ibu rumah tangga mampu memproduksi makanan yang
berkwalitas. Demo masak yang diberikan chef diawali dengan tips memilih bahan baku yang
baik untuk memproduksi makanan. Hal ini sangat penting karena ibu rumah tangga belum
memiliki pemahaman yang benar terkait kandungan gizi dari setiap bahan baku yang dipakai.
Ibu rumah tangga diminta untuk belajar membukukan resep makanan sehingga konsistensi dan
kwalitas makanan dapat dipertahankan. Hasil dari program produksi ibu rumah tangga mampu
menyusun resep dari makanan yang akan dijual serta melakukan inovasi dan kreasi untuk produk
yang akan dijual. Cookies, kerupuk, snack dan rajutan yang dihasilkan lebih bervariasi. Ibu
rumah tangga mulai melakukan eksperimen melalui inovasi sehingga menambah varian dan rasa
dari produk makanan yang dihasilkan. Produk makanan memiliki kwalitas rasa yang baik dengan
harga jual yang relative terjangkau. Berikut foto kegiatan produksi cookies yang dilakukan oleh
chef yang dibuat dengan sederhana sesuai kondisi rumah dari ibu rumah tangga.

Gambar 4. Demo Masak Oleh Chef Dan Produk Olahan Milik Ibu Rumah Tangga

Rangkaian program entrepreneurship keempat adalah legalitas dimana aspek hukum menjadi
komponen yang tidak boleh abaikan oleh ibu rumah tangga. Tim PKM membantu ibu rumah
tangga untuk mengurus PIRT (khusus bagi ibu rumah tangga yang memproduksi makanan). Ibu
rumah tangga yang memproduksi kerajinan diberikan pemahaman untuk mengurus Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI). Tim PKM memberikan informasi terkait pentingnya aspek hukum
agar bisnis dari ibu rumah tangga dapat berkembang. Produk makanan yang dihasilkan ibu
rumah tangga jika sudah dilengkapi dengan PIRT dapat masuk pasar yang lebih luas. Keempat

ibu rumah tangga yang memproduksi makanan sudah mulai mengurus PIRT yang diali dengan
menguji makanan yang di produksi pada laboratorium makanan dan gizi milik pemerintah
kabupaten basuruan. Setelah mendapatkan uji laboratorium ibu rumah tangga selanjutnya
mendaftar pada dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk selanjurnya mengikuti penyuluhan
PIRT dan akhirnya akan mendapat nomer PIRT untuk produk yang mereka hasilkan. Bukti Ibu
rumah tangga telah mengurus izin PIRT terlihat dari gambar dibawah.

Gambar 5. Dokumen Syarat Pengurusan PIRT Milik Ibu Rumah Tangga

Setelah mendapatkan PIRT program selanjutnya aktivitas pemasaran pada tahapan ini ibu
rumah tangga mulai menerapkan konsep marketing melalui pemasaran offline dari produk
(makanan dan rajutan) kepada lingkungan sekitar dan menjual di minimarket . Sistem
pre_order (PO) juga dilakukan ibu rumah tangga sehingga barang dapat sesuai dengan selera
konsumen. Ibu rumah tangga menjual produk melalui media online lewat Facebook dan
Whats Apps (WA). Kendala pertama jaringan internet juga menghambat ibu rumah tangga
untuk melakukan upload produk sehingga akses penjualan online kurang memberikan dampak
terhadap penjualan produk. Kendala kedua lokasi Dusun Gunung Sari relative jauh dari
Kabupaten Pasuruan sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk mengirim produk yang
dipesan konsumen via online. Dari dua jenis marketing yang paling banyak mendatangkan
pendapatan adalah sistem penjualan offline hal ini dikarenakan Ibu rumah tangga mulai
mencoba menjual produk makanan dengan cara: menjual kepada lingkungan sekitar tempat
tinggal, melakukan penjualan dengan sistem konsinyasi di minimarket di kecamatan Tutur
dan dengan cara mengikuti pameran UMKM Jawa Timur 15-19 Agustus 2018. Pada saat
mengikuti pameran UMKM produk dari ibu rumah tangga mendapat respon yang sangat baik
oleh pengunjung pameran. Pengunjung pameran juga membeli produk UMKM karena
creative dan memiliki rasa yang enak. Pengunjung pameran juga memberikan masukan
terhadap produk yang di hasilkan ibu rumah tangga khususnya terkait kemasan produk agar
lebih menarik dan memiliki beberapa ukuran sehingga memudahkan konsumen menyesuaikan
dengan kebutuhan. Respon ibu rumah tangga yang mengikuti pameran menjadi semakin
percaya diri dan semangat untuk mengembangkan bisnis. Beberapa dokumentasi kegiatan
marketing dapat dilihat pada gambar kelima.

Gambar 6. Penjualan Produk Bisnis Ibu Rumah Tangga Pada Pameran UMKM Jawa Timur

Pergerakan ekonomi Pedesaan (Income) dapat terrealisasi melalui program kelima ibu rumah
tangga yang mengikuti program entrepreneurship sudah dapat mengalokasikan waktu dengan
baik. Hal ini buktikan melalui berkurangnya wakru menonton serial drama namun ibu rumah
tangga mengalihkan waktu senggang dengan memproduksi makanan dan kerajinan tanggan
untuk dijual. Selain kegiatan produksi alokasi waktu juga dimanfaatkan ibu rumah tangga untuk
memasarkan produk dengan cara online maupun offline serta kegiatan administrasi. Adapun
bentuk kegiatan administrasi menyusun laporan keuangan. Ibu rumah tangga sudah berhasil
mendapatkan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari bisnis yang
dijalankan.Ibu rumah tangga memproduksi, menjual produk dimana produk yang dijual pada
minimarket/pusat oleh-oleh di produksi setiap dua minggu sekali sedangkan produk yang
dipasarkan kepada lingkungan social sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima. Keseluruhan
rangkaian kegiatan dari program entrepreneurship akan meningkatan ekonomi keluarga. Hasil
turunanya berupa peningkatan Self-efficacy dikarenakan adanya perubahan keuangan eksternal
yang merupakan faktor penting yang menjadi bagian dari aspirasi seorang perempuan Bulanova,
O., Isaksen, E. J., & Kolvereid, L. (2016).
4.
KESIMPULAN
Program entrepreneurship yang diikuti oleh lima ibu rumah tangga memberikan solusi bagi
masalah ekonomi. Kegiatan membangun dan mengelola bisnis melalui terpenting menurut ibu
rumah tangga adalah program ketiga, ketiga yaitu produksi adalah program yang paling disukai
oleh oleh ibu rumah tangga karena mereka mendapatkan skill langsung dari pakar (Chef)
sehingga ibu rumah tangga mulai percaya diri untuk melakukan inovasi pada produk makanan
yang dihasilkan. Program keempat berkaitan dengan legalitas membuat ibu rumah tangga peka
terhadap aturan hokum dan pentingnya peran pemerintah pada bisnis yang mereka jalankan.
Program kelima melalui marketing ibu rumah tangga berhasil mewujudkan mimpi (mampu
menjual produk yang dihasilkan). Dari kelima rangkaian program entrepreneurship ini telah
berhasil mencapai tujuan ahkir yaitu mendorong ibu rumah tangga menciptakan dan
menjalankan bisnis yang berhasil memberikan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga. Hasil program entrepreneurship didukung oleh penelitian Raven, P., & Le, Q. V.
(2015) mengatakan pelatihan entrepreneurship mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja unit
usaha mikro disertai sejumlah hal positif lainnya seperti: meningkatkan motivasi, kesuksesan dan
persepsi kapasitas sebagai entrepreneur.
Masalah kecembururuan sosial dapat di atasi ketika kelima ibu rumah tangga mempekerjakan
ibu rumah tangga yang berada disekitar tempat tinggal mereka. Kegiatan ini memberikan
multiplier efek bagi pendapatan penduduk di sekitar Desa Tutur yang secara bertahap akan
meningkatkan ekonomi pedesaan. Pada saat ibu rumah tangga memiliki banyak pesanan akan
meningkatkan kapasitas produksi sehingga dibutuhkan penambahan jumlah tenaga kerja
produksi. Kegiatan ini secara langsung mengurangi jumlah pengangguran sehingga penduduk
Dusun Gunung sari yang tadinya tidak memiliki pekerjaan menjdai memiliki pekerjaan.
Masyarakat semakin productive tanpa harus menggantung pendapatan hanya dari sektor
pertanian dan peternakan saja. Kegiatan PKM berhasil mengkombinasi pendapatan suami dan
istri mampu menggerakan ekonomi keluarga sehingga jika program ini diberikan kepada seluruh
penduduk Desa Gunung Sari dapat menggerakan ekonomi Pedesaan dan pada akhirnya akan
meningkatkan ekonomi yang lebih luar (daerah kecamatan bahkan hingga kabupaten).
UCAPAN TERIMA KASIH
1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terlaksana atas dukungan kementrian
riset dan teknologi (KEMENRISTEK) melalui program hibah PKM mono tahun.

2. Universitas Ciputra Surabaya yang memberikan sumber daya (dosen dan tenaga ahli)
untuk mendukung program PKM.
3. Ibu rumah tangga di Dusun Gunung Sari yang bersedia ikut berperan dalam program
entrepreneurship sehingga berhasil mendapatkan tambahan pendapatan bagi ekonomi
keluarga dan menggerakkan ekonomi pedesaan.
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