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I.1   Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan adalah cita-cita utama bangsa Indonesia yang selalu 

dituangkan sebagai sasaran utama dari program prioritas pembangunan nasional, 

namun berbagai masalah dalam mencapai kesejahteraan tersebut masih sulit 

dituntaskan, salah satunya adalah masalah kemiskinan, tidak mudah 

mengentaskan kemiskinan lantaran kemiskinan kronis terus berlanjut.  

  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Pada bulan Maret 2015, 

jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), 

bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 

yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). (bps.go.id, 2015). 

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 

sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara 

persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada 

September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015. (bps.go.id, 2015).  

Dari berbagai upaya yang dilakukan ternyata masih banyak masyarakat 

yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin sehingga pengentasan 

kemiskinan tak kunjung selesai. Berdasarkan data 60 juta keluarga miskin yang 

ada selama tahun 2008-2010, sekitar 1,5 juta rumah tangga miskin berhasil keluar 

dari kategori miskin tetapi masih rentan terhadap kemiskinan. 

(www.republika.co.id, 2015) 

Untuk menjawab tantangan tersebut, bangsa Indonesia dituntut untuk 

dapat mengembangkan potensi daerahnya. Pemerintah Indonesia telah mengatur 

dalam Undang-Undang RI No.32 tahun 2004 yang telah direvisi untuk kedua 

kalinya ke dalam Undang-Undang No.12 tahun 2008. 

Undang-undang tersebut tentang Pemerintahan Daerah yang isinya 

mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah, untuk mengembangkan 

potensi dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri, memberikan 

wewenang penuh pada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerahnya. 

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan 

kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan 

berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat hingga program penanggulangan kemiskinan yang 

berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen 

pemerintah baik pusat maupun daerah, namun belum banyak manfaat yang 

dirasakan langsung bagi masyarakat khususnya di pedesaan. Hal ini dikarenakan 

program-program tersebut dilaksanakan dengan batasan waktu dan anggaran 

tertentu tanpa melihat dampak dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat 

dalam mengatasi masalah kemiskinan, bahkan untuk mencapai kesejahteraan.  

Program seyogyanya dilakukan secara menyeluruh dengan melihat 

berbagai aspek ekonomi maupun aspek sosial budaya, adanya pendampingan 

seperti: tenaga penyuluh/ instruktur/ pengajar di suatu daerah/ desa sangat penting 

dalam memberikan penyuluhan maupun bimbingan dapat memberikan arah bagi 

masyarakat desa dalam mengelola potensi desa untuk mencapai kesejahteraan. 

Keadaan masyarakat desa di Indonesia pada saat ini dirasakan masih 

sangat memprihatinkan. Banyaknya masyarakat desa yang belum mendapatkan 

kesejahteraan yang layak untuk keberlangsungan hidupnya dikarenakan oleh 

beberapa faktor antara lain: kurangnya lapangan pekerjaan yang diakibatkan oleh 

rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengembangkan 

potensinya terhadap Sumber Daya Alam (SDA), pembangunan yang tidak merata 

dan kepadatan penduduk di masing-masing daerah. Kapasitas Pemerintah dalam 

mengatur pengembangan masyarakat desa tidak akan berhasil, apabila masyarakat 

desa tidak berpartisipasi untuk membangun dan mengembangkan potensi SDM 

dan SDA. 

 Pembangunan dan masalah pengangguran akan berhasil diatasi apabila 

masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau berwirausaha 

(entrepreneurship.). Entrepreneurship merupakan bidang ekonomi yang mampu 

memberikan kontribusi positif dalam mereduksi angka pengangguran dan 

kemiskinan di berbagai Negara.  
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Idealnya, dibutuhkan wirausaha sebanyak minimal 2% dari total jumlah 

penduduk untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Sebagai perbandingan, jumlah 

wirausaha di Malaysia, Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Amerika Serikat 

sebanyak 2,1 – 11,5 % dari populasi penduduknya (Kompas, 2013), sedangkan di 

Indonesia, jumlah wirausaha baru mencapai 1,5%, oleh karena itu pemerintah 

maupun pihak swasta mulai memberikan peluang bagi masyarakat agar dapat 

mengembangkan usaha mandiri. Hal ini diharapkan membantu pemerintah untuk 

menyediakan peluang kerja baru dengan bekerja sama langsung dengan 

masyarakat melalui kegiatan yang berbasis entrepreneurship.  

 Kabupaten Bogor, pada tahun 2013, dengan jumlah penduduk 5.202.097, 

memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,74%. Kecamatan Cibungbulang  adalah 

salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 

walaupun secara geografis, wilayah ini dekat dengan DKI Jakarta sebagai ibukota 

Negara, memiliki jumlah penduduk sebanyak 127.889 jiwa, namun menurut data 

Tahun 2013, konsumsi riil perkapita masih rendah yaitu Rp.604.850,- per bulan. 

(www.bappeda. kabupatenbogor.com, 2015).  

 Desa Leuweungkolot, yang merupakan bagian dari Kecamatan 

Cibungbulang, sebagian besar penduduk bermata pencaharian bertani dan 

berkebun, dijadikan model dalam mengentaskan masalah kemiskinan dan 

mencapai kesejahteraan oleh sebuah Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) 

Tepi Sawah. 

 LPK Tepi Sawah didirikan pada tahun 2011, bermitra dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Corporate Social Responsibility 

(CSR) Yayasan Nenden Hikmanto, dan para praktisi wirausaha diantaranya adalah 

PT. Macfood dan Kamila Catering, LPK Tepi Sawah  mendedikasikan 

programnya melalui peningkatan dan pemberdayaan SDM untuk pemberdayaan 

masyarakat desa yang berfokus pada pendidikan, pengetahuan  dan ketrampilan 

bagi masyarakat Desa Leuweungkolot.  

 Visi yang dimiliki oleh LPK Tepi Sawah yaitu mencapai Kondisi 

Masyarakat Yang Sejahtera; Budaya belajar; Saling berbagi ilmu dan kehidupan 

yang guyub tercipta dari sebuah kampung lalu bergetok tular antar desa. Tetap 
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lestari ditengah tuntutan kebutuhan dan merambahnya kota ketepian, suatu saat 

kesejahteraan itu menjadi kenyataan yang terwujud.  

 Melalui misi yang dilakukan oleh LPK Tepi Sawah, yaitu: a) para anak 

mengenyam pendidikan; b) orang tua bekerja menghasilkan uang dengan upah 

yang sepadan; c) pemuda menjadi pemimpin baru; dan d) ibu juga berkegiatan 

positif tanpa berada jauh dari anak-anaknya. 

 Apabila melihat visi dan misi yang dimiliki LPK Tepi Sawah tersebut, 

sangat jelas bahwa program yang dijalankan oleh LPK Tepi Sawah selaras dengan 

program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan untuk mencapai 

kesejahteraan melalui media pembelajaran entrepreneurship, mengingat daerah 

Bogor memiliki potensi daerah yang kaya dan banyak peluang lapangan usaha 

yang dapat dijadikan mata pencaharian. 

 Pada awal berdirinya LPK Tepi Sawah, kondisi masyarakat masih sangat 

memprihatinkan, pertama yaitu pendidikan, banyak ditemui anak usia sekolah 

yang masih buta huruf dan anak putus sekolah dasar di kelas 2 dan kelas 3, ini 

dikarenakan para orang tua tidak menanamkan pentingnya sekolah usia dini dan 

metode pembelajaran yang diberikan di sekolah dirasakan oleh anak kurang 

menarik  sehingga mereka lebih memilih berhenti sekolah.  

 Permasalahan yang kedua adalah, kurangnya pengetahuan para orangtua 

dalam mengelola dan mengembangkan pertanian dan perkebunan, serta tidak 

mengetahui cara untuk mendapatkan sumber penghasilan lain disamping bertani 

dan berkebun 

 Program-program tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat Desa 

Leuweungkolot dengan dilihat dari banyaknya partisipasi masyarakat yang ikut 

dalam setiap program, namun demikian LPK Tepi Sawah masih menemui 

tantangan dalam program mensejahterakan masyarakat, antara lain: masih 

rendahnya produktivitas masyarakat, hal ini dilihat produk barang hanya 

berdasarkan pesanan saja; setelah diberikannya pelatihan-pelatihan dan 

penyuluhan belum seluruhnya masyarakat dapat menciptakan suatu peluang dan 

penemuan baru dalam mencari sumber penghasilan alternatif; pemahaman 

masyarakat mengenai dunia kewirausahaan masih rendah, mereka dituntut untuk 

dapat merubah pemikiran (mindset) yaitu menjadikan wirausaha sebagai mata 
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pencaharian alternatif disamping mata pencaharian pokok, bertani dan berkebun; 

masalah permodalan usaha masih menjadi momok bagi masyarakat desa untuk 

memulai usahanya; masih menemui masalah pencarian pangsa pasar untuk 

mendistribusikan produk yang dihasilkan; serta pencapaian kesejahteraan 

masyarakat belum terlihat secara signifikan, idealnya salah satu indikator 

kesejahteraan apabila pendapat minimum sesuai dengan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) di daerahnya, pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan 

Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.1581-Bangsos/2014, UMK Kabupaten Bogor 

adalah sebesar Rp. 2.590.000,- sedangkan jumlah konsumsi riil perkapita masih 

rendah yaitu Rp.604.850,- per bulan, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

LPK Tepi Sawah dalam menjalankan seluruh programnya baik dalam jangka 

pendek ataupun dalam jangka panjang. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, saya tertarik untuk melakukan 

penelitian berdasarkan metode penelitian kuantitatif, dengan judul Pengaruh 

Produktivitas, Inovasi dan Kewirausahaan Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di LPK Tepi Sawah, Desa Leuweungkolot, Bogor. (Studi kasus: 

Lembaga Pelatihan Ketrampilan (LPK) Tepi Sawah, Desa Leuweungkolot, 

Bogor. 

  

I.2  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 1) Masih rendahnya produktivitas masyarakat;              

2) Belum seluruhnya masyarakat dapat menciptakan suatu peluang dan penemuan 

baru dalam mencari sumber penghasilan alternatif;  3) Pemahaman masyarakat 

mengenai dunia kewirausahaan masih rendah, mereka dituntut untuk dapat 

merubah pemikiran (mindset) yaitu menjadikan wirausaha sebagai mata 

pencaharian alternatif disamping mata pencaharian pokok, bertani dan berkebun; 

4) Modal usaha masih menjadi momok bagi masyarakat desa untuk memulai 

usahanya; 5) Pencarian pangsa pasar untuk mendistribusikan produk yang 

dihasilkan; dan 6) Pencapaian kesejahteraan masyarakat belum terlihat secara 

signifikan.   
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Mengingat keterbatasan waktu, dana dan tenaga agar penelitian lebih 

terfokus, maka pembahasan pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel-

variabel penelitian yang berhubungan dengan judul, yaitu : produktivitas, inovasi, 

kewirausahaan dan kesejahteraan masyarakat.  

 

I.3     Perumusan Masalah 

 Studi ini dilakukan untuk merumuskan beberapa permasalahan yang akan 

diteliti, yaitu: 

a. Apakah produktivitas berpengaruh langsung terhadap kewirausahaan 

pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor? 

b. Apakah inovasi pengaruh langsung terhadap kewirausahaan pada 

masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor? 

c. Apakah produktivitas berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pada 

masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor? 

d. Apakah inovasi berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pada 

masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor? 

e. Apakah kewirausahaan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan 

pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor? 

f. Apakah produktivitas berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan 

melalui kewirausahaan pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor? 

g. Apakah inovasi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan 

melalui kewirausahaan pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor? 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk : 

1) Mengetahui pengaruh langsung produktivitas terhadap 

kewirausahaan pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor. 

2) Mengetahui pengaruh langsung inovasi terhadap kewirausahaan 

pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor. 

3) Mengetahui pengaruh langsung produktivitas terhadap 

kesejahteraan pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor. 
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4) Mengetahui pengaruh langsung inovasi terhadap kesejahteraan 

pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor. 

5) Mengetahui pengaruh langsung kewirausahaan terhadap 

kesejahteraan pada masyarakat Desa Leuweungkolot, Bogor. 

6) Mengetahui pengaruh tidak langsung produktivitas terhadap 

kesejahteraan melalui kewirausahaan pada masyarakat Desa 

Leuweungkolot, Bogor. 

7) Mengetahui pengaruh tidak langsung inovasi terhadap 

kesejahteraan melalui kewirausahaan pada masyarakat Desa 

Leuweungkolot, Bogor. 

 

b. Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis,  

a) Penelitian ini berupaya mengkonfirmasi teori maupun model 

penelitian yang sudah ada sekarang sehingga dapat bertindak 

sebagai pembanding maupun pengayaan pembahasan mengenai  

produktivitas, inovasi, kewirausahaan serta kesejahteraan.  

b) Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi yang berguna bagi 

peneliti lanjutan mengenai permasalahan serupa yang terjadi, 

seperti: mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi 

faktor penghambat bagi masyarakat dalam mencapai 

kesejahteraan.; mengidentifikasi faktor penunjang yang dapat 

dijadikan model masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. 

2) Secara praktis, 

a) Referensi yang bermanfaat bagi evaluasi dan rekomendasi bagi 

Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Direktorat Pembinaan 

Pelatihan dan Produktivitas dalam mengembangkan program 

pelatihan di seluruh Indonesia. 

b) Referensi yang bermanfaat bagi evaluasi LPK Tepi Sawah dalam 

mengembangkan model serta program pemberdayaan masyarakat. 
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