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SAMBUTAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak selalu berusaha
berinovasi untuk memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan
anak. Di tahun 2016 ini program unggulan Kemen PP dan PA adalah 3 ENDs yang telah dikumandangkan
di seluruh pelosok negeri Indonesia. Program ini mencoba untuk mengajak masyarakat bersamasama peduli dan bergerak bersama dalam usaha untuk (1) Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak, (2) Akhiri Pedagangan Orang, (3) Akhiri kesenjangan Akses ekonomi bagi Perempuan.
Buku statistik gender tematik merupakan gambaran statistic tentang kondisi perempuan
dan laki-laki di suatu bidang. Nantinya, tiap tahun temanya akan berubah-ubah sesuai dengan
isu terkini. Untuk itu pada tahun 2016 ini bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI
disusun Statistik Gender Tematik: Ketimpangan gender bidang Ekonomi. Beberapa hal menarik
yang diungkap dalam publikasi ini adalah meskipun ketimpangan gender masih cukup tinggi
di sejumlah indikator, terlihat adanya perbaikan kondisi perempuan. Misalnya di sector
pendidikan, di mana kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai mengecil.
Kesenjangan gender dalam upah juga mengalami penurunan khususnya di sektor non pertanian.
Di sisi lain masih banyak bidang yang masih menempatkan perempuan jauh di
bawah laki-laki, misalnya dalam pemanfaatkan kredit untuk usaha. Persentase perempuan
yang mengakses kredit untuk usaha berada separuh di bawah laki-laki. Dari Sakernas
2015 diketahui rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (EPR) perempuan
juga masih tertinggal dibandingkan laki-laki yaitu 45.76 dan 77.69, padahal tingkat
kesempatan kerja laki-laki dan perempuan sudah hampir sama yaitu 93.93 dan 93.63.
Hasil dari data dan informasi yang tertuang dalam aplikasi ini diharapkan dapat
mempermudah Kemen PP&PA sendiri maupun stakeholder lainnya dalam membuat program
yang tepat sehingga memberdayakan kaum perempuan dan mengakhiri kesenjangan ekonomi
antara laki-laki dan perempuan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala BPS beserta jajarannya serta berbagai
pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan publikasi ini.
Jakarta,

Nopember 2016

Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Yohana Yembise
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KATA PENGANTAR
Ketimpangan   gender   telah   menjadi   isu   di sebagian besar   negara baik   negara  
maju maupun negara berkembang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ikut berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan
gender melalui program 3 Ends yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri
perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi. Selain itu, kesetaraan gender
ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs).
Untuk mendukung ketersediaan data dan informasi terkait program mengakhiri
kesenjangan ekonomi, disusunlah publikasi Statistik Gender Tematik 2015 yang mengambil tema
“Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi”. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai
gambaran ketimpangan gender dalam ekonomi di Indonesia tahun 2015. Publikasi ini merupakan
hasil kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
dan Badan Pusat Statistik.
Informasi yang disajikan mencakup berbagai aspek antara lain akses terhadap sumber
daya ekonomi, akses terhadap pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, keterlibatan
perempuan dalam dunia usaha serta rekonsiliasi antara bekerja dan tanggung jawab keluarga.
Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah dari hasil survei yang dilaksanakan
oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Industri Mikro dan Kecil 2015.
Beberapa data lain bersumber dari kementerian dan lembaga.
Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan,
perencanaan program dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan terkait pengurangan
kesenjangan ekonomi di Indonesia. Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah
menyusun publikasi ini.
Jakarta, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suhariyanto
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1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1		

SEJARAH PEREMPUAN DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Perempuan dengan segala problematikanya memiliki sejarah yang panjang di
negeri ini, dimana perempuan selalu diposisikan di bawah laki-laki. Kondisi tersebut karena
pengaruh budaya, adat istiadat, dan agama yang sangat kuat sekali mengikat membuat
perempuan terkungkung di dalam rumah. Berdasarkan budaya perempuan diperankan
hanya sebagai “konco wingking” (teman belakang) yaitu posisinya di belakang kaum lakilaki, perempuan tidak boleh sekolah tinggi cukup bisa baca dan tulis saja. Karena itu pada
jaman dahulu kala banyak perempuan Indonesia yang buta huruf, kalaupun bersekolah
tidak lebih atau cukup sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Perempuan diposisikan diwilayah
domestik yaitu melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menyapu,
mengurus anak, dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang dilakukan di dalam rumah tangga.
Karena kondisi yang demikian membuat kaum perempuan ingin mengubah nasibnya,
ingin diperhatikan haknya agar sejajar dengan kaum laki-laki. Maka munculah tokoh penggerak
emansipasi perempuan yaitu RA. Kartini, yang ingin memperjuangkan nasib kaum perempuan
agar sejajar dengan laki-laki. Dalam bukunya “Habis Gelap Terbitlah Terang”, yang merupakan
kumpulan dari surat-surat RA Kartini yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri
Belanda menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaum
perempuan dari diskriminasi yang sudah membudaya. Untuk mewujudkan cita-cita, RA Kartini
mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di daerah Jepara dan Rembang baik untuk kalangan
miskin maupun atas, tujuannya agar kaum perempuan berpendidikan dan memiliki wawasan
yang luas. Kartini menyatakan bahwa, gagasan-gagasan utama agar perempuan berpendidikan
selain itu juga ingin menghilangkan sistim kawin (kawin paksa dan perkawinan diusia muda bagi
perempuan) serta dalam hal ini menolak adanya poligami yang dianggap merendahkan kaum
perempuan. Buku RA. Kartini menjadi pendorong semangat para perempuan Indonesia dalam
memperjuangkan hak-haknya. Gagasan-gagasan dan jejak RA. Kartini lalu diikuti oleh beberapa
tokoh perempuan lainnya, seperti Dewi Sartika dari daerah Jawa Barat dan Rohina Kudus.
Selanjutnya, perjalanan sejarah mengenai perempuan di Indonesia adalah gerakan
perempuan yang lebih bersifat nasionalisme sesuai dengan dinamika perkembangan saat
itu, yang menjadi gagasan yang dapat diterima seluruh kekuatan politik yang ada, dengan
mengusung konsep persatuan menjadi lebih mudah untuk diwujudkan. Maka, Kongres
Perempuan Indonesia nasional pertama diadakan di Yogyakarta pada bulan Desember 1928,
setelah Sumpah Pemuda. Dihadiri oleh hampir 30 organisasi perempuan, kongres ini merupakan
fondasi pertama gerakan perempuan, dan upaya konsolidasi dari berbagai perempuan yang ada.
Hal ini dapat dikatakan sebagai tonggak kemerdekaan kaum perempuan, atau periode gerakan
perempuan yang mendahului kemerdekaan Negara Indonesia.
Perjalanan dan perjuangan yang ditempuh oleh kaum perempuan terdahulu untuk
dapat disejajarkan dengan laki-laki akhirnya sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil
sampai saat sekarang ini. Perempuan sudah dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya
tidak ada lagi perbedaan hanya perempuan dari kalangan atas saja yang dapat sekolah tinggi.
Tapi sekarang asal ada kemauan dan semangat bagi semua perempuan dapat menempuh
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pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Djarkasi (2010)
terdapat lima kondisi dasar untuk mencapai citra perempuan ideal yang harus diperhatikan,
antara lain: kondisi biologis, kondisi psikologis, kondisi sosial budaya, kondisi edukatif, dan
kondisi eksistensial. Melihat hal tersebut untuk mempersiapkan perempuan berada pada
ranah publik bukanlah tanpa mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya kondisional. Kodrati
seorang perempuan tentu berbeda jelas dengan kodrati seorang laki-laki dimana dari seorang
perempuanlah rujukan-rujukan dalam keluarga hadir dan menjadi pertimbangan penting,
utamanya dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karena itu berawal dari keluargalah dimana
perempuan memiliki peranan penting menjadikan keluarga sebagai basis pencapaian tujuantujuan pembangunan di masyarakat dan Negara.

1.2		

PENTINGNYA PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEGIATAN
EKONOMI

Ketimpangan gender telah menjadi isu di sebagian besar negara baik negara maju
maupun negara berkembang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ikut berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan
gender. Program unggulan KPPPA yang dikenal dengan 3 Ends yakni akhiri kekerasan terhadap
perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi. Terkait
dengan program “akhiri ketimpangan ekonomi”, KPPPA merencanakan beberapa kegiatan untuk
menghilangkan kendala bagi perempuan untuk mencapai keadilan ekonomi. Beberapa kegiatan
unggulan dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi mencakup (i) memastikan kementerian/
lembaga terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha, (ii) memastikan
setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan, (iii)
menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro dan (iv)
mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator.
Dalam literatur tentang gender, pendekatan teoritis tentang pemahaman terhadap
ketimpangan gender dalam pasar kerja dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok pandangan
yakni (i) mereka yang memfokuskan pada pilihan individu dan (ii) mereka yang memfokuskan
pada batasan/hambatan struktural. Dalam perjalanannya kedua pendekatan ini bertemu dalam
satu titik (convergence) karena norma-norma sosial dan hambatan struktural pada akhirnya
digunakan secara bersamaan dalam sebuah kerangka kerja dalam memahami persoalan gender
dalam pasar kerja. Kedua pandangan tersebut mewarnai berbagai literatur terkait ketimpangan
gender yang muncul terutama dalam pasar kerja.
Kelompok yang memfokuskan pada pilihan individu (misal Polachek, 1981) menegaskan
bahwa ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja berkaitan dengan pilihan
individu perempuan yang berhubungan dengan investasi sumber daya yang merefleksikan
peran perempuan dalam reproduksi biogis dan lemahnya akses terhadap pasar tenaga kerja.
Dalam pandangan yang kedua, ketimpangan gender dalam pasar kerja merupakan produk dari
hambatan-hambatan struktural (Folbre 1994) yang berlangsung selama perjalanan hidup laki-laki
dan perempuan dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Dalam hal ini, hambatan merujuk
pada norma-norma adat, kepercayaan dan nilai yang memengaruhi hubungan sosial dalam
keluarga dan kekerabatan. Norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai tersebut membentuk
model maskulin dan feminin di masyarakat yang berbeda dan membagi tugas dan tanggung
jawab antara laki-laki dan perempuan, yang pada gilirannya menciptakan hambatan-hambatan
4

statistik gender tematik - Potret ketimpangan gender dalam ekonomi

pendahuluan

1

atau batasan-batasan mana yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan mana yang seharusnya
dilakukan perempuan.
Ketika masuk dalam dunia kerja, berbagai faktor di atas berkontribusi terhadap
ketimpangan gender dalam pasar kerja yang dapat dilihat di berbagai belahan dunia termasuk
Indonesia. Relatif lebih tingginya partisipasi angkatan kerja laki-laki dibanding perempuan,
misalnya, merefleksikan tanggung jawab dalam mencari nafkah yang dibebankan pada laki-laki
di sebagian besar negara sesuai dengan budayanya. Sementara itu, sebagian besar masyarakat
menilai bahwa tanggung jawab utama terkait pekerjaan domestik tanpa upah merupakan
domain bagi perempuan dan anak perempuan. Hasil studi memperlihatkan adanya variasi
terkait kontribusi perempuan secara ekonomi (Kabeer 2012). Di beberapa negara, perempuan
diharapkan berbagi dalam tanggung jawab mencari nafkah, sementara di beberapa negara lain
perempuan tidak hanya diharapkan pada pekerjaan domestik secara khusus tetapi juga dibatasi
oleh budaya yang kuat terkait mobilitas perempuan di wilayah publik.
Persoalan ketimpangan gender tidak berhenti pada terlibat atau tidak terlibatnya
perempuan dalam pasar tenaga kerja, tetapi juga ketika perempuan telah memasuki dunia kerja.
Sementara kondisi rumahtangga yang serba kekurangan telah memaksa perempuan untuk ikut
terjun dalam dunia kerja, sejumlah faktor juga turut berpengaruh dalam membatasi keterlibatan
perempuan dalam jenis pekerjaaan tertentu yang mereka lakukan. Banyak di antara jenis
pekerjaan perempuan dicirikan dengan karakteristik seperti paruh waktu, kasual, tidak tetap
dan tidak menentu, musiman dan bahkan pekerjaan rumahan (home-based jobs). Dalam konsep
ketenagakerjaan, perempuan yang melakukan jenis pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori
pekerja informal. Menurut Maloney (2004), mayoritas perempuan yang memilih bekerja di
sektor informal disebabkan karena pekerjaan tersebut fleksibel dan tidak harus meninggalkan
tugas-tugas rumahtangga.

1.3		

KESETARAAN GENDER DAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Kesetaraan gender ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam Tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Meskipun secara
khusus disebutkan dalam Tujuan 5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua
perempuan dan anak perempuan), pengarusutamaan gender mendapat tempat di seluruh
Tujuan SDGs dan tercakup pada lebih dari 100 target. Pada Tujuan 5 banyak menekankan pada
usaha-usaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan aspek pemberdayaan
perempuan. Akan tetapi yang menarik dari SDGs Tujuan 5 adalah memberikan perhatian
terhadap pekerjaan rumahtangga dan penekanan pada perlunya reformasi untuk memberikan
perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses kepemilikan dan kontrol
atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam.
Terkait dengan ekonomi, pada Tujuan 8 (Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan
ekonomi yang inklusif, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang
layak bagi semua) bahkan secara jelas mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung
kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi,
dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah termasuk
melalui akses layanan keuangan (Target 8.3). Salah satu indikator global untuk mengukur target
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tersebut adalah partisipasi laki-laki dan perempuan dalam lapangan kerja informal sektor nonpertanian. Pentingnya kesetaraan akses dalam ekonomi juga ditekankan pada Target 8.5 yakni
memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria. Hal ini
ditunjang dengan dimasukkannya indikator upah rata-rata per jam pekerja perempuan dan lakilaki berdasarkan jabatan sebagai salah satu indikator pengukur keberhasilan Target 8.5 tersebut.

1.4		

KETIMPANGAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan
ketimpangan gender. Kesetaraan gender memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan
ekonomi (WDR 2012). Hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan
dan ketenagakerjaan. Keterkaitan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi salah
satu prosesnya melalui aspek ketenagakerjaan. Beberapa studi mencoba melakukan kajian
ketimpangan gender dalam ekonomi dalam aspek pasar tenaga kerja, baik dalam hal perempuan
sebagai buruh maupun perempuan sebagai wirausaha (misalnya, Klasen dan Lamanna, 2009).
Untuk itu, usaha-usaha yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi biasanya mengacu pada
dua hal tersebut yakni bagaimana agar upah pekerja perempuan tidak tertinggal jauh dengan
upah buruh laki-laki dan bagaimana program pemberdayaan bisa mendorong lebih banyak
perempuan untuk bisa terlibat dalam dunia usaha.
Pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi.
Di satu sisi pembangunan ekonomi dapat memperbaiki kondisi perempuan dan menurunkan
ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam ekonomi
merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak perempuan yang
bekerja, ekonomi akan tumbuh. Kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja akan
mengantar pada penurunan kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam angkatan
kerja. Hal ini pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dalam penelitian lain, membaiknya kesetaraan gender dapat berdampak signifikan pada
pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya perluasan stok modal manusia dan meningkatnya
produktivitas pekerja. Kesetaraan gender akan meningkatkan mutu modal manusia melalui
peningkatan pendidikan perempuan. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dapat
melakukan kegiatan ekonomi yang bernilai lebih tinggi. Klasen dan Lamanna (2009) menemukan
bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan berkontribusi dalam mengurangi tingkat
pertumbuhan ekonomi yang seharusnya terjadi. Dalam penelitian tersebut mereka menemukan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam pendidikan
berkisar antara 0,38 persen per tahun di sub-Sahara Afrika dan 0,81 persen di Asia Selatan.
Kesetaraan gender membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Membaiknya
kesetaraan gender dapat membuat pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif. Seiring dengan
menurunnya kesenjangan dalam pendidikan di sejumlah negara, ternyata ketimpangan gender
dalam ketenagakerjaan menjadi penting. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klasen dan
Lamanna 2009) memperlihatkan bahwa menurunnya kesenjangan gender dalam pendidikan
tidak akan menghasilkan keuntungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika
bertambahnya jumlah perempuan yang berpendidikan tidak dapat mengakses pekerjaan yang
produktif. Mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan
dalam gender dalam ketenagakerjaan sekitar 4 kali lebih besar dibandingkan ketimpangan
gender dalam pendidikan.
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DIMENSI KETIMPANGAN GENDER DALAM EKONOMI

Ketimpangan gender dalam ekonomi memiliki banyak dimensi. Beberapa dimensi
ketimpangan gender dalam ekonomi antara lain mencakup akses terhadap sumber daya
ekonomi, akses terhadap pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, kewirausahaan, dan
rekonsiliasi antara mengurus keluarga dan bekerja (United Nation Economic Commisions
for Europe, 2009). Kemajuan pencapaian kesetaraan gender dalam ekonomi diukur
dengan kemajuan sejumlah indikator yang mencerminkan berbagai dimensi tersebut.
Agar dapat memahami peran laki-laki dan perempuan dalam ekonomi, dan mengukur
tingkat ketimpangan gender, perlu dirumuskan sejumlah indikator yang dapat digunakan
untuk memonitor perubahan tingkat ketimpangan gender dalam ekonomi. Untuk
mempermudah pengukuran ketimpangan gender dalam ekonomi, maka perlu dirumuskan
sejumlah indikator yang dikelompokkan berdasarkan dimensi yang disebutkan di atas.
Akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan aspek penting dalam analisis
ketimpangan gender dalam ekonomi. Akses terhadap sumber daya mengukur kepemilikan
dan kontrol terhadap aset-aset yang memainkan peranan penting dalam menentukan status
perempuan dan laki-laki secara ekonomi. Banyak aset yang bisa menjadi sumber potensial
dalam mendatangkan pendapatan. United Nation Economic Commisions for Europe (2009)
mengelompokkan aset menjadi dua kelompok, yakni aset yang terlihat (tangible assets)
seperti tanah rumah, kendaraan, dan kredit dan aset yang tidak kentara (intangible assets)
seperti pengetahuan, teknologi, dan jejaring. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam
mengukur akses terhadap sumber daya ekonomi antara lain: persentase penduduk yang
mengakses komputer, persentase penduduk yang mengakses internet, persentase penduduk
yang mendapatkan pelatihan kerja dan persentase penduduk yang mengakses kredit.
Akses terhadap pasar tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam analisis
ketimpangan gender dalam ekonomi. Indikator akses terhadap pasar tenaga kerja merefleksikan
sejauh mana sebuah negara memberikan peluang pekerjaan yang setara antara perempuan
dan laki-laki. Termasuk dalam indikator akses terhadap pasar tenaga kerja, antara lain tingkat
partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengukur peluang penduduk
untuk mengakses pasar tenaga kerja yang ada. Indikator lain adalah persentase penduduk yang
bekerja dan rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk. Kedua indikator ini memberikan
informasi tentang efisiensi ekonomi untuk menyediakan pekerjaan dan juga mengindikasikan
berapa banyak penduduk suatu negara berkontribusi pada produksi barang dan jasa. Selain
itu, kedua indikator tersebut juga mengukur tenaga kerja potensial yang belum termanfaatkan.
Indikator persentase penduduk yang bekerja juga perlu disajikan berdasarkan aktivitas kegiatan
ekonomi untuk melihat di sektor mana penduduk yang bekerja terkonsentrasi, serta berdasarkan
kelompok umur dan pendidikan untuk melihat lebih jauh karakteristik penduduk yang bekerja.
Hal ini penting karena dapat digunakan untuk melihat lebih dalam permasalahan ketimpangan
gender dalam ekonomi.
Termasuk indikator akses terhadap pasar tenaga kerja adalah angka pengangguran dan
tingkat setengah pengangguran. Tingkat pengangguran dapat menjadi indikator ketidakpaduan
antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu negara. Tingkat setengah pengangguran
(partime employment rate), di satu sisi memberikan fleksibilitas, tetapi di sisi lain hal ini
mengindikasikan upah yang rendah, kurangnya keterjaminan pekerjaan dan keterbatasan akan
kesempatan terhadap pelatihan professional dan promosi karir dibandingkan pekerjaan penuh
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waktu (fulltime employment). Jika kedua indikator dan indikator lain terkait akses terhadap pasar
tenaga kerja didisagregasi menurut jenis kelamin akan memberikan gambaran perbedaan yang
sistematik terkait ketimpangan gender dalam ekonomi khususnya terkait dengan akses terhadap
pasar tenaga kerja.
Selain akses terhadap pasar tenaga kerja, situasi pasar tenaga kerja juga merupakan
dimensi penting karena dapat mengukur sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam dunia
kerja khususnya terkait dengan masalah upah dan pekerjaan layak. Untuk menentukan status
ekonomi laki-laki dan perempuan, tidak cukup hanya mempertimbangkan status bekerjanya
seseorang, melainkan juga perlu melihat kondisi pekerjaan dan tingkat upah/pendapatannya.
Untuk melihat di sektor mana dan di posisi apa terkait kecenderungan perempuan dan laki-laki
bekerja, perlu disajikan indikator penduduk bekerja menurut lapangan usaha, jenis pekerjaan
dan jenis kelamin.
Selain sektor dan jenis pekerjaan, kondisi pasar tenaga kerja akan lebih tergambar lagi
pada tingkat upah pekerja karena bagi sebagian besar pekerja, upah merepresentasikan bagian
utama dari pendapatan mereka. Dengan demikian rata-rata upah menurut jenis pekerjaan
memberikan indikasi standar hidup dan kondisi kerja dari kelompok pekerja yang berbeda.
Indikator kondisi pasar tenaga kerja lain yang juga penting adalah pekerjaan layak. Beberapa
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pekerjaan layak adalah pekerja mandiri,
pekerja keluarga (pekerja tidak dibayar) dan pekerja di sektor informal. Kelompok pekerja
tersebut umumnya merupakan pekerja rentan yang tidak tercakup dalam undang-undang
ketenagakerjaan dan juga jaminan perlindungan sosial. Ketimpangan gender dalam sejumlah
aspek tersebut perlu dilihat untuk melihat sejauh mana perempuan terlibat dalam kondisi yang
kurang menguntungkan.
Dalam analisis ketimpangan gender bidang ekonomi, kewirausahaan juga merupakan
dimensi yang penting. Dimensi ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana ketimpangan
ekonomi antara laki-laki dan perempuan dalam hal keterlibatannya pada kewirausahaan khususnya
seberapa besar perempuan yang menjadi pengusaha. Menjadi pemilik atau manajer dalam
sebuah usaha/perusahaan tidak hanya mengindikasikan independensi secara ekonomi tetapi juga
merefleksikan sebuah status sosial yang berkaitan dengan kekuasaan pengambilan keputusan.
Pada dimensi kewirausahaan ini, sejumlah indikator yang diusulkan oleh United Nation
Economic Commisions for Europe antara lain total penduduk yang bekerja dengan status berusaha
sendiri sebagai persentase terhadap total penduduk bekerja. Indikator ini memperlihatkan
pentingnya kegiatan kewirausahaan secara umum di suatu negara. Mengingat heterogenitas
penduduk yang berstatus berusaha sendiri, indikator ini juga perlu dibedakan antara penduduk
yang bekerja dengan status berusaha sendiri tanpa dibantu pekerja lain (pekerja mandiri) dan
penduduk yang berstatus berusaha dengan dibantu oleh pekerja (pengusaha). Pekerja mandiri
merupakan wirausahawan karena keterpaksaan (misal lebih sering karena alasan “dari pada
menganggur”) dan biasanya berkaitan dengan masalah kemiskinan. Sebaliknya pengusaha
cenderung wirausahawan karena kesempatan dan dapat berkontribusi secara signifikan pada
ekonomi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
Rekonsiliasi antara mengurus keluarga dan bekerja merupakan bagian penting dalam
analisis ketimpangan gender dalam ekonomi. Di sejumlah negara berkembang dimana fasilitas
untuk pengasuhan anak belum tersedia secara memadai, maka antara mengurus keluarga
dan bekerja merupakan pilihan yang harus diambil oleh perempuan yang sudah menikah dan
khususnya mereka yang sudah memiliki anak. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk
8
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mengukur rekonsiliasi antara bekerja dan mengurus keluarga antara lain: Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menurut status perkawinan, persentase perempuan yang
bekerja menurut status perkawinan, perempuan yang berstatus sebagai isteri dan bekerja
sebagai pekerja keluarga, rata-rata jam kerja menurut status perkawinan, persentase perempuan
yang bekerja menurut jumlah balita yang dimiliki, Persentase perempuan kepala rumahtangga
berstatus cerai hidup/cerai mati yang bekerja menurut jumlah anak yang dimiliki, persentase
perempuan yang memiliki anak kurang berumur kurang dari 2 tahun menurut status pemberian
ASI dan status bekerja.

1.6

SUMBER DATA

Untuk mendukung analisis ketimpangan gender dalam ekonomi, berbagai sumber data
digunakan. Data utama dalam analisis ketimpangan gender ini bersumber dari Survei Angkatan
Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Industri Mikro
dan Kecil. Beberapa data lain yang digunakan dalam analisis merupakan data sektoral yang
dihasilkan oleh kementerian/lembaga.

1.7

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Penulisan laporan tentang ketimpangan gender dengan tema “Potret Ketimpangan
Gender Dalam Ekonomi” mempunyai struktur sebagai berikut:
Bab 1 (Pendahuluan) membahas berbagai aspek antara lain sejarah terkait diskriminasi
perempuan, pentingnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, kesetaraan gender
dan tujuan pembangunan berkelanjutan, ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi,
mengukur ketimpangan gender dalam ekonomi, dan sumber data yang digunakan dalam analisis.
Bab 2 mengupas masalah akses terhadap sumber daya dan diikuti.
Bab 3 dan Bab 4 yang masing-masing membahas tentang akses terhadap pasar tenaga kerja dan
kondisi pasar tenaga kerja.
Bab 5 menyajikan kewirausahaan untuk melihat sejauh mana perempuan terlibat dalam dunia
usaha dengan fokus pada usaha industri mikro kecil.
Bab 6 membahas tentang rekonsiliasi antara bekerja dan tanggung jawab keluarga.
Bab 7 (Penutup) menyajikan beberapa kesimpulan penting dan beberapa rekomendasi terkait
hasil temuan.
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BAB II
AKSES TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI

Pemberdayaan perempuan saat ini merupakan isu yang strategis dan sangat gencar
diperbincangkan oleh negara – negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam realitas
kehidupan bermasyarakat di Indonesia masih terlihat kesenjangan capaian antara laki-laki dan
perempuan, dimana biasanya capaian dari perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki di
berbagai bidang. Kondisi ini bukan merupakan kondisi yang baik dalam upaya pembangunan
yang berkelanjutan (sustainable development), karena seharusnya perempuan memiliki potensi
dan hak yang sama dengan laki-laki. Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan tersebut,
muncullah istilah pemberdayaan perempuan.
Dari segi bahasa, pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata empowerment
yang dapat diartikan memberikan kemampuan. Selanjutnya Suzanne Kindervatter (1979)
mendifinisikan empowerment sebagai “people gaining and understanding of and control over
social, economiecs and or political forces in order to improve their standing in society”. Pengertian
tersebut dalam konteks pemberdayaan perempuan dapat diartikan perempuan mendapatkan
pemahaman, memperoleh akses dan mampu mengontrol sumber daya sosial, ekonomi, dan
politik agar bisa meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.
Dari pemahaman mengenai pemberdayaan tersebut, maka dapat ditarik 2 poin penting
yang terkait pemberdayaan perempuan yaitu akses dan kontrol terhadap sumber daya. Akses
dapat diartikan memiliki kesempatan untuk menggunakan berbagai sumber daya, dimana lakilaki dan perempuan memiliki kesamaan hak dalam mengakses sumber daya. Kontrol diartikan
sebagai memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan penggunaan sumberdaya. Sementara itu
yang dimaksud dengan sumberdaya adalah semua sumber, baik manusia, materi, maupun energi
yang secara nyata dan potensial dapat meningkatkan kesejahteraan manusia (Manan, 1978).
Laki-laki dan perempuan sudah seharusnya memiliki hak akses dan kontrol yang setara
terhadap sumber daya. Namun Folbre (1994) menyebutkan bahwa masih terdapat “Structures
of Constrain” di dalam masyarakat dimana suatu kelompok tertentu mendominasi terhadap
kelompok lainnya yang mengakibatkan tidak meratanya pilihan-pilihan. Akibat dari constrain
tersebut dalam konteks pemberdayaan perempuan, pilihan yang didapat oleh perempuan
menjadi terbatas jika dibandingkan dengan yang didapat oleh laki-laki, termasuk dalam hal
akses dan kontrol terhadap sumber daya.

2.1		

PELUANG MENINGKATKAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA
MELALUI PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan bagian yang paling penting dalam pemberdayaan perempuan
karena pendidikan akan membuat perempuan mengetahui teknologi, sehingga ia mampu
memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, perlu diingat pula
seiring dengan meningkatnya kapabilitas perempuan maka akan meningkatkan human capital
dan pada gilirannya akan berperan besar dalam pembangunan.
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Human capital tidaklah mengganggap manusia hanya sebagai modal layaknya mesin
yang hanya diambil manfaatnya saja sebagaimana teori human capital terdahulu. Human capital
dapat diartikan kemampuan dan efesiensi manusia dalam mengubah bahan mentah dan modal
menjadi barang dan jasa, secara konsensus kemampuan tersebut diperoleh melalui sebuah sistem
pendidikan (Son, 2010). Sistem pendidikan tersebut sudah seharusnya tidak diskriminatif dan
menjamin kesetaraan kesempatan dan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan.
Namun, usaha pemerintah untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki
maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan tersebut tidak membuat
realitas dunia pendidikan menjadi baik. Permasalahan pada pelaksanaannya ternyata pendidikan
tidak terlepas dari faktor sosial dan norma di dalam masyarakat. Kondisi ini akan menyebabkan
munculnya berbagai bentuk ketidakadilan dan kesenjangan baik akses maupun kesempatan
antara laki-laki dan perempuan. Faktor sosial dan norma yang masih sering ditemui di masyarakat
misalnya perempuan harus menjadi ibu rumah tangga saja. Pemahaman ini membuat tingkat
pendidikan perempuan kurang diperhatikan.

Persen

Gambar 2.1

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang masih Sekolah Menurut Jenis Kelamin,
2011-2015
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Dilihat dari tingkat pendidikan maka secara umum terlihat bahwa perempuan
memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 2.1 yang memperlihatkan persentase penduduk 15 tahun ke atas
yang masih sekolah dimana persentase perempuan yang masih sekolah dari kurun waktu 20112015 selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Namun, pada kurun waktu tersebut
terlihat bahwa persentase perempuan yang masih sekolah mengalami peningkatan, sehingga
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil.
Kondisi yang serupa juga ditunjukkan pada Gambar 2.2. Semakin tinggi tingkat
pendidikan maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat. Pada tahun
2015 persentase perempuan dan laki-laki yang memiliki ijazah SD relatif setara, sementara
persentase perempuan berusia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berjumlah
21,51 persen. Jumlah tersebut jauh diatas laki-laki yang hanya berjumlah 15,51 persen. Namun
kesenjangan semakin terlihat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan pada tahun
yang sama. Kesenjangan pendidikan terlihat pada persentase perempuan berusia 15 tahun
ke atas yang memiliki ijazah SMA/SMK dimana persentase perempuan jauh lebih rendah jika
dibandingkan dengan laki-laki.
14
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Gambar 2.2

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan
Terakhir yang Ditamatkan, 2015
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Ulasan diatas menunjukkan kesenjangan gender yang cukup berarti dan mengindikasikan
dengan semakin tingginya jenjang pendidikan maka kesenjangan capaian tingkat pendidikan
antara laki-laki dan perempuan juga semakin terlihat. Dengan demikian secara umum dapat
dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan lebih rendah dibandingkan
dengan laki-laki. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada pencapaian tingkat pendidikan antara
laki-laki dan perempuan ini dikarenakan oleh berbagai sebab, diantaranya nilai sosial dan budaya
serta persoalan lain yang masih tertanam kuat di masyarakat kita. Tidak hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah tapi segenap komponen masyarakat dalam melakukan pemberdayaan
perempuan di bidang pendidikan, salah satu caranya adalah dengan melakukan perluasan akses
perempuan terhadap pendidikan di tingkat menengah dan atas.

2.2 		

KETIMPANGAN GENDER DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI

Teknologi sebagai salah satu sumber daya seharusnya dapat diakses dan dimanfaatkan
oleh setiap masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Perkembangan dan kemajuan
teknologi dalam hal ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) begitu pesat dan telah
masuk dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan TIK telah mengubah cara
masyarakat untuk berkomunikasi dan melakukan pekerjaan. Untuk pekerja “white collar”, TIK
dapat membantu efektifitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Contoh lain misalnya
banyak perempuan yang lebih memilih bekerja di rumah karena dengan bekerja di rumah selain
memiliki fleksibilitas jam kerja, mereka juga masih dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan
tetap membantu menambah income keluarga.
Dalam konteks pemberdayaan perempuan, kemajuan TIK tersebut dalam banyak hal
dapat dijadikan sarana dan katalisator dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan.
Misalnya dengan memanfaatkan TIK untuk melakukan edukasi kepada perempuan dan
menyebarluaskan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan. Namun, masalah yang
masih menjadi pertanyaan adalah apakah ada kesenjangan pemanfaatan dan akses
terhadap TIK antara laki-laki dan perempuan.
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Secara sederhana TIK dapat diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan komputer
sebagai perangkat utama mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat (Supriyanto, 2005).
Pemanfaatan TIK di Indonesia masih kurang menggembirakan, hal ini dapat dicermati dari hasil
Susenas 2015 yang menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang
mengakses komputer hanya sebesar 17,23 persen. Masih rendahnya pemanfaatan TIK yang
tercermin dari persentase penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang mengakses komputer
tersebut tidak sejalan dengan Millenium Declaration tahun 2000 yang di tandatangani oleh 175
negara di dunia menyatakan bahwa kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi dan
komunikasi harus tersedia bagi semua.
Gambar 2.3

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Mengakses Komputer
Menurut Jenis Kelamin, 2015
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Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka masih terlihat kesenjangan terhadap
akses terhadap TIK antara laki-laki dan perempuan, pada Gambar 2.3 menunjukkan persentase
perempuan berumur 15 tahun ke atas yang mengakses komputer hanya 15,56 persen, angka
ini lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang
mengakses komputer. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Jane E. Fountain tahun 2000
yang menyebutkan bahwa di Amerika Serikat sendiri peran serta perempuan dalam bidang
teknologi informasi dan komunikasi masih sangat rendah dibanding laki-laki.
Gambar 2.4

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut
Jenis Kelamin, 2015
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Pemanfaatan lain dari TIK dapat dilihat dari pemanfaatan internet sebagai bagian
dari teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya begitu pesat. Pemanfaatan
internet akhir-akhir ini bukan hanya sebagai media komunikasi tapi telah berkembang menjadi
sarana untuk belajar, berwiraswasta, mencari kerja, dan berbagai manfaat lainnya. Pemanfaatan
16
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internet di Indonesia jika dilihat berdasarkan jenis kelamin kembali memperlihatkan kesenjangan.
Dari hasil Susenas 2015 menunjukkan persentase perempuan berumur 15 tahun ke atas yang
mengakses internet sebanyak 21,54 persen, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan
persentase laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang mengakses internet, yaitu sebesar 26,53
persen.
Gambar 2.5

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Jenis
Kelamin dan Penggunaannya, 2015
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Gambar 2.5 memperlihatkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang
mengakses internet menurut penggunaannya. Terlihat bahwa 86,66 persen perempuan
menggunakan internet untuk mengakses sosial media/jejaring sosial (misalnya facebook, twitter,
instagram dll). Persentase ini lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki yang hanya sebesar
84,15 persen. Hal sebaliknya terlihat dari angka persentase perempuan yang menggunakan
internet untuk mendapatkan informasi/berita hanya sebesar 76,39 persen, atau lebih rendah
dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 78,97 persen.
Bila dilihat persentase perempuan yang memanfaatkan internet untuk pembelian/
penjualan barang/jasa, angkanya lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini
menunjukkan perempuan lebih banyak memanfaatkan teknologi internet untuk kegiatan yang
lebih produktif secara ekonomi. Akhir-akhir ini terjadi fenomena banyak perempuan yang sudah
berumahtangga yang berjualan secara online. Mereka lebih memilih melakukan usaha secara
online dengan alasan fleksibilitas waktu yang didapatkan pada saat menjalankan usaha secara
online sekaligus masih dapat membantu perekonomian keluarga.

2.3 		

AKSES PEREMPUAN TERHADAP PELATIHAN KERJA DAN KREDIT
MASIH RENDAH

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan peranan
dan keterlibatan perempuan khususnya dibidang ekonomi. Misalnya dengan mengadakan
pelatihan kerja bagi perempuan dan memberikan kredit usaha bagi perempuan.
Gambar 2.6 menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mendapatkan
pelatihan kerja tahun 2011-2015. Pada gambar tersebut terlihat pada kurun waktu tahun
2011-2015 persentase perempuan yang mendapatkan pelatihan kerja selalu lebih rendah
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jika dibandingkan dengan laki-laki. Padahal dengan bekal keterampilan yang didapatkan pada
pelatihan kerja akan meningkatkan keahlian dan kemampuan perempuan sehingga dapat
memperluas pilihan dan peluang kerja serta dapat berpartisipasi secara setara dengan laki-laki
di pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, dengan semakin terbukanya pilihan dan peluang tersebut
akan menaikkan taraf hidup perempuan menjadi lebih sejahtera.
Gambar 2.6

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja, 2011-2015
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Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat
32,17 persen perempuan yang berusia 15 tahun keatas (usia kerja) yang menjadi pengusaha
,baik yang berusaha sendiri tanpa bantuan pekerja maupun dengan bantuan pekerja. Meskipun
secara jumlah cukup besar namun akses perempuan terhadap kredit amat rendah.
Salah satu pendekatan untuk melihat akses pemanfaatan kredit oleh perempuan
adalah dengan melihat hasil dari Susenas 2015. Gambar 2.7 memperlihatkan persentase rumah
tangga yang mengakses kredit usaha menurut jenis kelamin kepala rumah tangga dan jenis kredit
usaha tahun 2015, dimana terlihat belum optimalnya pemanfaatan akses kredit oleh kepala
rumah tangga perempuan jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki. Kesenjangan
yang terlihat menonjol antara lain pada jenis kredit usaha yang berasal dari Bank selain KUR,
dimana hanya 1,48 persen kepala rumah tangga perempuan yang memanfaatkan jenis kredit
tersebut. Bandingkan dengan persentase kepala rumah tangga laki-laki yang memanfaatkan
jenis kredit yang sama, angkanya lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 3,28 persen. Dilihat dari akses
pemanfaatan kredit usaha maka sangat terlihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.
Gambar 2.7

Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Kredit Usaha Menurut Jenis Kelamin KRT dan
Jenis Kredit Usaha,2015
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Memang secara formal tidak ada diskriminasi terhadap kesempatan akses perempuan
terhadap kredit, tetapi aturan pemberian kredit seperti adanya agunan, bentuk usaha yang
formal, persetujuan suami dan urusan administrasi lainnya menyebabkan perempuan lebih sulit
dalam mengakses dan memanfaatkan kredit tersebut.
Selain itu, ada berbagai macam penyebab yang dapat mengakibatkan rendahnya
pemanfaatan kredit oleh perempuan misalnya apa yang dikemukakan oleh Carsky dan Coleman
(1996) dan Coleman (2000) yang menemukan bahwa pengusaha perempuan biasanya memiliki
pengalaman usaha yang lebih pendek dibandingkan dengan pengusaha laki-laki, karena mereka
pengusaha perempuan banyak yang baru memulai bisnis.
Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Carsky dan Coleman (1996) dan Coleman
(2000), Rob dan Wolken (2002) yang berpendapat bahwa pengusaha perempuan biasanya
memiliki skala usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki sehingga aset dan penjualan
yang dimiliki juga lebih rendah. Oleh karena itu ketika mengajukan kredit dana ke bank akan
mengalami kesulitan karena dianggap tidak cukup layak.
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