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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT AGROINDUSTRI DAN 

TINGKAT KESEJAHTERAAN 

 

2.1  Pengertian Pertanian 

        Pertanian merupakan suatu kegiatan produksi yang berasakan pada hasil dari 

pertanian dan perikanan. Pertanian dalam artian sempit disebut juga dengan 

pertanian rakyat, akan tetapi pertanian dalam artian luas terdiri dari, perkebunan, 

pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanann. Secara umum definisi pertanian 

dapat diartikan menjadi (1) Proses produksi; (2) Tanah atau lahan tempat usaha 

(3) Petani atau Pengusaha; dan (4) Usaha pertanian (Soetriono & Anik, 2016). 

       Pertanian merupakan kegiatan usaha tani yang terdiri dari budidaya tanaman 

pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, hortikultura, dan kehutanan (BPS, 

2020). Pertanian merupakan serangkaian kegiatan usaha tani yang terkait dengan 

pengolahan hasil tani atau produksi, pemasaran, dan komunikasi hasil dari tani. 

Pertanian adalah mata pencarian dan lapangan kerja pada sebagian besar 

penduduk yang ada di pedesaan, sehingga dalam pembangunan pedesaan fokus 

utamanya ialah membangun pertanian yang sejahtera. Menurut Nurmala et al 

(2012) pertanian adalah kebudayaan yang kali pertama dikembangkan oleh 

manusia sebagai respon terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur 

menjadi sukar lantaran semakin menipisnya bahan baku di alam bebas karena 

dampak dari laju pertambahan manusia yang semakin tinggi.  

         Pengertian pertanian dalam artian luas tidak hanya mencakup budidaya 

tanaman saja, akan tetapi membudidayakan serta mengelola di bidang perternakan 

juga seperti membudidayakan hewaan yang dapat bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat luas misal sapi dan hewan ternak lainnya. Serta 

memanfaatkan hewan yang dapat membantu tugas para petani seperti sapi dan 

kerbau yang digunakan untuk membajak (Bukhori, 2014). Pengertian pertanian 

dalam artian sempit yaitu tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. 

Sedangkan pertanian dalam artian luas yaitu selain dari pertanian dalam artian 

sempit termasuk didalamnya yang terkait dengan perikanan dan peternakan, serta 

kehutanan (Masyhuri, 2011). 
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2.2. Pengertian Agropolitan 

       Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

Kawasan agropolitan didefinisikan sebagai suatu kawasan yang terdiri dari satu 

atau lebih pusat kegiatan pertanian pada wilayah perdesaan sebagai sistem 

produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh 

adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan, yaitu satuan sistem 

permukiman dan sistem agribisnis. Agropolitan adalah kota pertanian yang 

tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta 

mampu melayani dan mendorong kegitaan pembangunan pertanian (agribisnis) di 

wilayah sekitarnya (Kementerian Pertanian, 2002). 

     Menurut Deptan (2002), definisi dari agropolitan merupakan suatu kota  yang 

berbasis pertanian yang maju dan berkembang sehingga dapat mempercepat 

tumbuhnya suatu sistem usaha terkait agribisnis agar mampu mengelola, menarik, 

mendorong dan menghela kegiatan pembangunan pertanian pada wilayah 

sekitarnya. Anwar (2005) mendefinisikan kawasan agropolitan merupakan tempat 

yang mampu menjadi pusat kegiatan dan memiliki hirarki struktur, dimana 

agropolis sendiri memiliki arti yaitu kota-kota kecil dan menengah yang tumbuh 

di sekitar wilayah perdesaan (micro urban-village) dan berkembang karena 

adanya keterkaitan yang saling terintegrasi dengan sistem kegiatan-kegiatan 

utama usaha agribisnis, dan mampu melayani, mendorong, menarik, serta 

mengelola kegiatan pembangunan pertanian pada kawasan sekitarnya.  

Oleh karena itu kawasan agropolitan didefinisikan sebagai suatu sistem 

pengembangan pertanian di pedesaan dengan kegiatan utamanya yaitu agribisnis 

yang dapat dapat mendorong perekonomian masyarakat di sekitar wilayahnya. 

Friedmann dan Douglass (1975) mengembangkan metodologi lain yang sesuai 

dengan pendekatan kebutuhan esensial dan fokus pada pengembangan pedesaan, 

khususnya melalui gagasan perkotaan berbasis agraris. Dimana pemikiran agraris 

ini bergantung pada ekonomi pedesaan yang terus berkembang karena kerangka 

dan agribisnis sehingga dapat memberdayakan dan melayani usaha hortikultura 

pada wilayah sekitarnya (Yulistyo, 2008). Sehingga konsep agropolitan 

merupakan solusi dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi antara desa dan 
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kota, dimana desa dan kota harusnya sama-sama memiliki peran yang strategis 

dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

2.3 Keterkaitan Agroindustri bagi Perkembangan Agropolitan 

      Sebagai satu kesatuan dari sistem usaha pertanian (agribisnis), agroindustri 

merupakan salah satu bagian yang memiliki keterkaitan dengan kawasan 

agropolitan, dimana dalam pengembangan agroindustri tidak lepas dari pengaruh 

adanya pengembangan kawasan agropolitan pada wilayah itu sendiri. Rustiadi 

dalam Dipayana, (2009) menyebutkan, ada beberapa kriteria yang menjadi 

penentu dalam pengembangan kawasan agropolitan, antara lain: 

1. Komoditas unggulan; setiap daerah memiliki jenis komoditas unggulannya, 

baik dalam hal kompetitif ataupun komperatif, sehingga dapat menunjang 

pengembangan kawasan agropolitan pada wilayah tersebut. 

2. Fasilitas atau Sarana dan Prasarana yang menunjang; harus adanya 

ketersediaan fasilitas pendukung dalam mengembangankan kawasan 

agropolitan seperti pasar atau market, teknologi produksi, dan fasilitas 

lainnya yang dapat mendukung. 

3. Infrastruktur; tersedianya kelengkapan infrastruktur pendukung dalam 

pengembangan agropolitan seperti tersedianya jaringan jalan, telepon, listrik, 

komunikasi dan jaringan air pipa bersih.   

4. Sistem kelembagaan; adanya sistem kelembagaan yang baik dan saling 

terkoordinasi mulai dari sistem agribisnis, permodalan, peningkatan 

teknologi, dan kelembagaan terkait seperti pemerintah, swasta, dan 

masyarakat dalam mengembangkan kawasan agropolitan.   

        Pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

terutama di pedesaan diharapkan dapat dicapai dengan pengembangan sistem 

agroindustri yang maju pada kawasan agropolitan. Wilayah yang dapat ditetapkan 

sebagai pusat agropolitan merupakan wilayah yang memiliki potensi pertanian 

dan kinerja pembangunan yang tinggi (yaitu kinerja ekonomi dan kinerja ekonomi 

pertanian) dan memiliki sumber daya potensial, seperti sumber daya alam, 

sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial. Selanjutnya 

pada pusat kawasan agropolitan tersebut juga telah ditentukan jenis komoditas 
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unggulan untuk tiap-tiap daerah yang akan dikembangkan lebih lanjut untuk 

menjadi kawasan agroindustri di pedesaan. 

      Agroindustri dinilai sebagai sektor yang dapat menjawab tantangan dalam 

meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian dan meningkatkan lapangan 

pekerjaan di pedesaan. Dalam kerangka pembangunan sektor pertanian, 

agroindustri merupakan motor penggerak pada perkembangan dari sektor 

pertanian, terlebih di masa yang akan datang sektor pertanian merupakan sektor 

yang potensial untuk dikembangkan dalam pembangunan nasional sehingga 

sektor agroindustri memiliki peranan yang penting dimasa yang akan datang. 

Dalam hal ini, untuk mewujudkan sektor pertanian yang tangguh, maju dan efisien 

sehingga mampu menjadi sektor yang unggulan dalam pembangunan nasional 

maupun daerah, tentu harus didukung dengan pengembangan agroindustri yang 

berkelanjutan (Udayana, 2011). 

2.4 Pengertian Agribisnis 

      Menurut Nurani (2007) agribisnis merupakan suatu kegiatan usaha terkait 

pertanian yang dilakukan guna mendapatkan nilai tambah, tenaga kerja, rencana 

penggunaan lahan, biaya penggunaan lahan, sarana dan prasarana penunjang 

lainnya. Oleh karena itu, agribisnis merupakan suatu kesatuan kegiatan usaha  

pertanian yang dimulai dari mata rantai produksi, pengolahan hasil pertanian dan 

pemasraan hasil pertanian. Sebagai sektor unggulan dalam pembangunan 

pertanian, agribisnis dan agroindustri diharapkan dapat berperan penting dalam 

kegiatan pembangunan wilayah, baik untuk mencapai pemerataan pembangunan, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun dalam menjaga stabilitas nasional. 

Dalam menjalankan proses produksinya, suatu perusahaan membutuhkan faktor-

faktor produksi yang dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Faktor-

faktor tersebut meliputi faktor bahan baku, faktor modal, faktor teknologi dan 

faktor sumber daya manusia. (Soekartawi, 2005). 

       Pengertian Agribisnis Menurut Sjarkowi dan Sufri (2004) agribisnis 

merupakan segala usaha yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pertanian, 

yang terdiri dari pengusahaan sarana produksi ataupun pengusahaan pengelolaan 

hasil dari pertanian. Agribisnis, dengan kata lain, merupakan perspektif ekonomi 

bagi usaha penyediaan pangan yang berbasis hasil pertanian. Sebagai subjek 
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akademik, agribisnis mempelajari strategi dalam memperoleh keutungan dengan 

mengelola hal pertanian, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, 

hingga tahap pemasaran. Menurut Arsyad, dkk (2006), agribisnis ialah suatu 

kegiatan usaha terkait pertanian yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari 

mata rantai produksi, mulai dari pengolahan hasil pertanian hingga pemasaran. 

Agribisnis memiliki keterkaitan dengan pertanian dalam artian luas yaitu kegiatan 

usaha yang menunjukan kegiatan pertanian dan kegiatan kegiatan usaha yang 

ditunjukkan oleh kegiatan pertanian. 

Dengan kata lain, agribisnis merupakan cara pandang lain dalam 

mendeksripsikan pertanian sebagai suatu sistem usaha yang terdiri beberapa 

subsistem mendukung dan saling berkaitan antara lain : subsistem agribisnis hulu, 

subsistem agribisnis usaha tani (budidaya), subsistem agribisnis hilir (pengolahan 

hasil pertanian), dan subsistem jasa penunjang lainnya seperti kelembagaan dll. 

Agribisnis umumnya mencakup pengertian pertanian sebagai keseluruhan rantai 

produksi yang terkait dengan aktivitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan 

barang, aktivitas untuk produksi usaha tani, untuk pengolahan hasil pertanian 

hingga pemasaran. Agribisnis memberikan suatu konsep dan wawasan yang 

sangat dalam mengenai pertanian modern dalam menghadapi milenium ketiga 

(Saragih, 2010).  

2.5  Subsistem Agribisnis 

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dijelaskan bahwa 

agribisnis merupakan serangkaian kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan 

sektor pertanian dimana sistem ini terdiri dari empat subsistem yang berkaitan, 

yaitu: (a) subsistem hulu; (b) subsistem budidaya; (c) subsitem agribisnis hilir; 

dan (d) subsistem penunjang atau kelembagaan. Dengan demikian agribisnis 

didefinisikan sebagai kegiatan usaha pertanian, industri pengolahan, dan jasa 

sekaligus guna mengoptimalkan potensi  pertanian yang ada di suatu wilayah 

terutama di pedesaan. 

Menurut Saragih (2010) agribisnis merupakan usaha terkait pertanian yang 

terdiri dari empat subsistem yang berkaitan. Keempat subsitem tersebut yaitu: 
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a. Subsistem Agribisnis Hulu 

Subsistem ini merupakan subsistem yang mencakup semua kegiatan dalam 

memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam artian luas. 

Dengan demikian, didalamnya termasuk kegiatan pabrik pupuk, usaha 

pengadaan bibit unggul, serta kegiatan terkait perdagangan. 

b. Subsistem Agribisnis Usahatani 

Subsistem agribisnis usahatani merupakan kegiatan terkait pertanian, mulai 

dari perkebunan, berternak dan nelayan, serta dalam artian khusus, termasuk 

pula kehutanan; yang berupaya mengelola input-input (lahan, tenaga kerja, 

modal, teknologi, dan manajemen) guna menghasilkan suatu produk atau 

bahan baku hasil pertanian. 

c. Subsistem Agribisnis Hilir (Agroindustri) 

Subsistem agribisnis hilir atau yang biasa disebut juga agroindustri 

merupakan suatu kegiatan industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai 

bahan baku utamanya. Seperti misalnya kegiatan pabrik karet, kegiatan pabrik 

gula tebu, dan kegiatan pabrik tepung tapioca.  

d. Subsistem Jasa Penunjang (Supporting Institution) 

Subsistem jasa penunjang merupakan subsistem kegiatan usaha yang 

melayani dan mendukung sektor pertanian seperti kebijakan pemerintah, 

bantuan modal, perbankan, sosialisasi dan penyuluhan, pembiayaan dan jasa 

penunjang lainnya. 

Keempat susbsitem tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dimana 

jika salah satu subsistem mengalam kegagalan operasi ataupun tidak berjalan 

sesuai mestinya maka akan mempengaruhi subsistem lainnya. Seperti misalnya 

kegiatan agroindustri tidak akan dapat berkembang tanpa adanya dukungan dari 

subsistem lainnya seperti pengadaan bahan baku dari kegiatan produksi pertanian 

maupun dukungan sarana dan prasarana yang memadahi. 

2.6 Pengertian Agroindustri 

      Agroindustri berasal dari dua kata yaitu agrikultur dan industri yang 

merupakan industri yang mengolah dan memproduksi hasil pertanian sebagai 

bahan baku utamanya untuk menghasilkan suatu produk yang bernialai jual. 

Pengertian dari agroindustri dapat dijelaskan juga sebagai suatu kegiatan usaha 
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industri pertanian yang memanfaatkan hasil dari pertanian sebagai bahan baku 

utamanya, sehingga agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian, 

industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri input pertanian 

(pupuk, pestisida, herbisida dan lain-lain) dan industri jasa pendukung pertanian 

lainnya (Udayana, 2011).  

       Menurut Silva, Bake, Shepherd, dan Jenane (2009) mendefinisikan sektor 

agroindustri merupakan bagian dari manufaktur sektor yang mengolah dan 

memproduksi bahan baku pertanian menjadi produk yang setengah jadi maupun 

jadi dengan memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. 

Dengan demikian yang termasuk sektor agroindustri adalah pengolahan makanan, 

minuman dan tembakau, tekstil dan pakaian, produk kayu dan furniture, kertas, 

karet dan produk karet. Seperti menurut FAO (1997) agroindustri merupakan 

salah satu bagian dari konsep agribisnis yang lebih luas yang mencakup sebagai 

pemasok input ke dalam sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta penyalur 

produk pangan dan non pangan. 

Kusnandar et al. (2010) berpendapat bahwa agroindustri adalah suatu industri 

yang menggunakan bahan baku utamanya adalah hasil dari pertanian. 

Agroindustri merupakan salah satu bagian dari subsistem agribisnis yang 

memproses dan memproduksi bahan-bahan hasil pertanian menjadi barang 

setengah jadi maupun barang jadi yang langsung dapat, serta bahan hasil industri 

yang digunakan untuk proses produksi yang dapat mendukung kegiatan pertanian 

lainnya seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian dan lain-lain.  

Menurut Soekartawi (1993) dalam Febriana (2016) Agroindustri merupakan 

salah satu cabang dari agribisnis yang memiliki keterkaitan langsung dengan 

hasil-hasil perkebunan. Jika perkebunan dimaknai sebagai suatu proses yang 

dapat memproduksi produk perkebunan di tingkat primer, maka keterkaitannya 

dengan agroindustri ialah dapat berkaitan ke belakang (backward linkage) 

maupun ke depan (foward linkage). Konsep pengembangan agroindustri 

merupakan cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara 

maksimal dan berkelanjutan, sehingga tercapainya tujuan pembangunan sektor 

ekonomi lainnya. Jika ditinjau dari sistem agribisnis, agroindustri merupakan 

salah satu bagian dari (subsistem) agribisnis yang mengolah dan memproduksi 
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bahan-bahan hasil pertanian (bahan makanan, kayu dan serat) menjadi barang-

barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi dan barang atau bahan 

hasil produksi industri yang dapat digunakan dalam proses produksi lainnya 

(Arifin, 2016). 

        BPS (2020) mendefinisikan agroindustri yaitu sebagai industri yang meliputi 

kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha di bidang pertanian terkait perubahaan 

secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. 

Perusahaan industri pengolahan terbagi ke dalam empat golongan yaitu: 

1. Industri Besar (dengan banyak tenaga kerja berjumlah 100 orang atau lebih)  

2. Industri Sedang (dengan banyak tenaga kerja berjumlah 20-99 orang)  

3. Industri Kecil (dengan banyak tenaga kerja berjumlah 5-19 orang)  

4. Industri Rumah Tangga (dengan banyak tenaga kerja berjumlah 1-4 orang) 

Santoso (2013) berpendapat dalam mengembangkan agroindustri yang 

berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: 

1. Pengembangan kawasan sentra produksi sebagai pengembangan agroindustri 

terpadu. 

2. Pengembangan sistem kelembagaan kemitraan usaha seperti kelompok tani, 

KUD, BUMN dan BUMS melalui bentuk kerjasama yang saling 

menguntungkan dan berkelanjutan. 

3. Kebijakan permodalan yang mendukung pengembangan agrindustri yang 

berkelanjutan. 

4. Penelitian dan pengembangan teknologi produksi budidaya dan teknologi 

pengolahan.        

2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Agroindustri 

       Agroindustri merupakan bagian dari kawasan agropolitan yang memiliki 

keterkaitan satu sama lainnya. Menurut Rustiadi (2007) dalam pengembangan 

agropolitan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam mengembangkan 

kawasan agropolitan itu sendiri, yaitu: 

1. Komoditas unggulan; setiap wilayah harus memiliki komoditas yang 

memiliki keunggulan baik komparatif maupun kompetitif.   
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2. Kondisi sumberdaya manusia: sangat diperlukan terutama bagi perusahaan 

yang padat karya. Yang perlu diperhatikan dalam faktor ini adalah mengenai 

jumlah tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusianya. 

3. Infrastruktur; adanya ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan dalam 

pengembangan agropolitan seperti jaringan jalan, telepon, listrik, dan air 

bersih dan fasilitas pendukung lainnya. 

4. Kelembagaan: adanya sistem kelembagaan yang baik mulai dari dukungan 

agribisnis, permodalan, peningkatan teknologi, dan lain-lain. 

Menurut Santoso (2013) pengembangan agroindustri yang berkelanjutan 

dapat dilakukan melalui: 

1. Pengembangan kawasan sentra produksi sebagai pengembangan agroindustri 

terpadu. 

2. Pengembangan sistem kelembagaan kemitraan usaha seperti kelompok tani, 

KUD, BUMN dan BUMS melalui bentuk kerjasama yang saling 

menguntungkan dan berkelanjutan. 

3. Kebijakan permodalan yang mendukung pengembangan agrindustri yang 

berkelanjutan. 

4. Penelitian dan pengembangan teknologi produksi budidaya dan teknologi 

pengolahan. 

     Menurut Soekartawi (1995) dalam Lailia (2014), terdapat beberapa faktor yang 

harus diperhatikan dalam mendukung pengembangan agroindustri berbasis 

perkebunan, antara lain yaitu: 

1. Aspek kebijakan  

Selama ini keberpihakan pada kegiatan yang terkait dalam agroindustrialisasi 

perdesaan berbasis perkebunan masih tertinggal, dibandingkan dengan 

ketekaitan di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang 

menyeluruh dalam pembangunan agribisnis (hulu-hilir) sehingga nilai tambah 

sektor pertanian dan perkebunan dapat dinikmati oleh masyarakat perdesaan. 

2. Koordinasi lintas sektoral   

Pengembangan penanganan agroindustrialisasi perdesaan berbasis perkebunan 

ke depanya tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, pendekatan 

koordinasi antar kelembagaan terkait yang telah dirintis perlu ditingkatkan baik 
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di tingkat pusat, daerah maupun lembaga penyuluhan. Koordinasi tersebut 

dimaksudkan antara lain untuk mensinkronkan program dan pelaksanaan 

perbaikan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil 

perkebunan agar dapat memberikan hasil atau dampak yang maksimal. 

3. Aspek teknologi  

Pengembangan agroindustri di masa depan akan diarahkan untuk 

meningkatkan peran teknologi dalam mendukung agroindustri yang 

berkelanjutan. Dalam pengembangan teknologi tersebut pemerintah diharapkan 

mampu menyediakan fasilitas kredit alat dan mesin dengan tingkat suku bunga 

yang rendah dan persyaratan lunak, dengan teteap memperhatikan kondisi 

sosial dari masyarakat setempat. 

4. Aspek kelembagaan 

Dalam penanganan pasca panen atau pengolahan, pelaku pasca panen (petani 

atau kelompok petani), usaha yang bergerak dalam pasca panen, dan 

agroindustri pengolahan hasil primer perlu ditata dan diperkuat sebagai 

komponen dari sistem perekonomian di perdesaan, terutama di bidang 

teknologi alsin dan manajemen usaha agar mereka mampu meraih nilai 

tambah.  

5. Aspek sumber daya manusia  

Peningkatan mutu SDM diarahkan untuk peningkatan karakter, pengetahuan, 

pelatihan, keterampilan dan pengembangan kewirausahaan, manajemen serta 

kemampuan perencanaan kegiatan usaha. Dengan adanya peningkatan mutu 

SDM diharapkan masyarakat dapat berfikir lebih kritis dan peningkatan 

kualitas barang yang dihasilkan, serta penggunaan teknologi yang mendukung 

dalam memudahkan masyarakat mengembangkan agroindustri. Aspek 

permodalan  

Kelembagaan yang menangani pasca panen atau pengolahan pada umumnya 

lemah dalam permodalan. Untuk itu perlu diupayakan adanya bantuan 

pinjmana modal dari pemerintah maupun dari swasta sebagai dukungan dari 

pengembangan agroindustri dengan persyaratan yang mudah, suku bunga yang 

rendah dan dapat dijangkau oleh semua masyarakat.   



37 
 

 
 

Menurut Kuansing (2007), untuk perencanaan agroindustri yang efektif dan 

berkelanjutan maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut: 

1. Aspek produksi, yaitu harus mempertimbangkan ketersediaan bahan baku 

terutama dari kuantitas, kualitas dan kontinuitas.  

2. Aspek pasar, yaitu harus mampu menyesuaikan dengan permintaan pasar 

yang berkembang secara dinamis.  

3. Aspek distribusi, yaitu harus memperhitungkan perkembangan pesaing atau 

produk subsitusinya. 

4. Aspek teknologi, yaitu harus mampu berkembang mengikuti perkembangan 

teknologi yang lebih efesien.   

5. Aspek manajerial, yaitu diperlukan sumberdaya manusia yang mampu 

menjalankan manajemen agroindustri secara efesien. 

2.8 Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

       Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan 

merupakan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara yang memungkinkan masyarakat dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. 

Menurut Imron (2012) kesejahteraan dapat diukur berdasarkan dari beberapa 

indikator, di antaranya ialah (1) adanya kenaikan pendapatan yang signifikan; (2) 

terpenuhinya kondisi kesehatan keluarga yang lebih baik; dan (3) memiliki 

investasi keluarga berbentuk tabungan. Menurut Badan Pusat. Statistik. (2019) 

untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah terdapat beberapa 

indikator yang dapat dijadikan ukuran atau acuan, antara lain adalah:  

1. Kependudukan 

     Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 kependudukan adalah hal 

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

penyebaran, yang menyangkut perihal sosia, ekonomi, politik, agama dan 

lingkungan. Penduduk terbagi atas berbagai macam golongan antara lain yaitu 

penduduk yang belum produktif, penduduk usia produktif, serta penduduk yang 

sudah tidak produktif. Penduduk belum produktif ialah penduduk rentang usia 

dibawah 15 tahun. Penduduk kategori ini belum bisa menghasilkan jasa maupun 

barang dalam suatu kegiatan ketenagakerjaan. Selanjutnya pendudu usia produktif 
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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.   

2.  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 system 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, rata-rata lama sakit dan angka morbiditas (Badan Pusat Statistik, 2010) 

3.  Pendidikan 

     Pendidikan merupakan investasi yang besar bagi masyarakat karena 

merupakan modal awal dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan layak 

kedepannya (Ulfa, 2015). Berdasarkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 

pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta dapat mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Sehingga pentingnya pendidikan menjadi faktor utama dalam 

membangun manusia untuk mencapai kesejahteraan. Variabel pendidikan yang 

digunakan dalam penelitia ini adalah tingkat atau jenjang pendidikan terakhir 
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yang ditempuh, kepemilikan kartu pendidikan seperti KIP, dan kemudahan dalam 

mengakses pendidikan hingga jenjang S1.  

Pendidikan merupakan bagian dari investasi yang sangat penting. Akan tetapi 

pengembalian keuntungannya bisa terbilang membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh individu, maka akan 

semakin besar juga biaya yang akan 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 memiliki tingkat pendidikan yang baik. Tidak ada 

bangsa yang modern dan kaya akan tetapi penduduknya buta huruf. (Suhardan, 

2005). Sehingga dengan ini pentingnya pendidikan adalah faktor kunci dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mencapai kesejahteraan.  

4.  Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. 

Tenaga Kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia produktif. Menurut UU 

ketenagakerjaan no 12 tahun 2003, tenaga kerja merupakan suatu individu dapat 

melakukan kegiatan serta pekerjaan yang mampu menghasilkan suatu barang 

maupun jasa agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau untuk masyarakat 

sekitar. Jadi tenaga kerja merupakan segala yang mencakup penduduk berusia 15 

tahun keatas serta  sudah memiliki kemampuan bekerja. Sedangkan berdasarkan 

ketentuan dari pemerintah di Indonesia, penduduk yang telah memasuki usia kerja 

adalah penduduk yang telah berusia minimal 15 tahun hingga 65 tahun.  

 Produktivitas kerja berhubungan dan erat kaitannya dengan peningkatan 

kesejahteraan tenaga kerja, jika tingkat kesejahteraan.tenaga kerja baik, maka 

produktivitasnya pun 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 kurang baik maka peningkatan produktivitas juga akan sulit untuk dicapai, 

hal ini mengakibatkan pendapatan pekerja turun.  
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5. Taraf dan Pola Konsumsi 

    Berdasarkan indikator BPS status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan 

besarnya pengeluaran rumah tangga setiap bulannya. Suatu rumah tangga dapat 

dikatakan telah sejahtera apabila besarnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok 

sebanding atau lebih rendah dari besarnya pengeluaran untuk kebutuhan non 

pokok. Sebaliknya, suatu rumah tangga dapat dikatakan kurang sejahtera jika 

pengeluran kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk 

kebutuhan non pokok (Hendrik, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu 

rumah tangga dapat dikatakan sejahtera jika persentase pengeluaran pangan lebih 

kecil dibandingkan dengan persentase pengeluaran non pangan. Taraf dan pola 

konsusmsi dalam penelitian ini yaitu pengeluaran dan pendapatan pelaku usaha 

agroindustri di Desa Sungai Langka, pendapatan dan pengeluaran dapat dibedakan 

menjadi rendah (< Rp 2000.000), sedang (Rp 2000.000 – Rp 3000.000), dan 

tinggi (Rp 3000.000 – Rp 5000.000). 

6.  Perumahan dan Lingkungan 

     Kebutuhan primer manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 

meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan juga papan, dimana rumah adalah 

salah satu kebutuhan yang penting untuk kehidupan manusia. Menurut Jatman 

(1984) rumah dapat menjadi identitas dan menggambarkan status sosial 

pemiliknya. Pada umumnya kualitas rumah ditentukan oleh kualitas bahan 

bangunan yang digunakan, dimana rumah dapat mencerminkan tingkat 

kesejahteraan pemiliknya. Salah satu sarana yang dapat menggambarkan tingkat 

kesejahteraan suatu rumah tangga/keluarga adalah kualitas material rumah yang 

digunakan seperti jenis atap rumah, kualitas dinding dan luas lantai yang 

digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lainnya yang meliputi, sumber air 

bersih, fasilitas MCK, dan sarana dan prasarana pendukung lainnya. 

7.  Kemiskinan 

     Dalam mengukur tingkat kemiskinan suatu rumah tangga, Badan Pusat 

Statistik menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. 

Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang dalam hal ketidakmampuan dalam 

sisi ekonomi perihal memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 

yang dihitung dari sisi pengeluaran. Dengan ini, penduduk dapat dikatakan miskin 
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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. 

8. Sosial lainnya 

    Salah satu indikator yang digunakan untuk menguku kesejahteraan keluarga 

atau rumah tangga ialah kondisi sosial lainnya yang dapat dilihat dari perjalanan 

wisata suatu rumah tangga/keluarga. Kegiatan wisata merupakan salah satu 

indikator sosial yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. 

Semakin tingginya kesejahteraan suatu masyarakat, maka akan semakin berubah 

juga gaya hidupnya seperti seringnya melakukan pemenuhan kebutuhan tersier 

yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan seseorang dalam melakukan 

perjalanan wisata biasanya ialah untuk relaksasi, refreshing fikiran, menikmati 

hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain. 

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat 

Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu 

pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas 

tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan 

kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan 

mendapatkan fasilitas transportasi. 

2.9 Sintesa Literatur 

       Tinjauan pustaka dalam penelitian ini bersumber dari berbagai macam literature 

yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan penlitian. Hasil dari kajian berbagai 

literatur tersebut digunakan untuk menemukan variabel yang memiliki keterkaitan 

dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun tabel ringkasan mengenai sitesa kajian 

literatur dalam pembahasan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat berbasis 

agroindustri di Desa Sungai Langka adalah sebagai berikut: 

TABEL II. 1  

SINTESA LITERATUR 

Literatur Sumber Indikator Variabel  Output 

Karakteristik 

Agroindustri 

1. Rustiadi (2007)                      

2. Wibowo (1997) 

dalam Wiwaha 

1. Produk/Komoditi 

Unggulan 

Jenis Kegiatan Teridentifikasinya 

karakteristik 

agoroindustri di Komoditi unggulan 
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Literatur Sumber Indikator Variabel  Output 

(2013)  Desa Sungai 

Langka 

1.Soekartawi 

(1995)  dalam 

Lailia (2014)             

2. Kuansing (2007)              

3.  Rustiadi (2007)      

4. Santoso (2013)      

5. Wibowo (1997) 

dalam Wiwaha 

(2013)       

 

 
 

 

 

 

 

 

             

2. Bahan Baku 

Kuantitas bahan baku 

Kualitas bahan baku 

Kontinuitas bahan 

baku 

3. Ketersedaan 

Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja 

Kualitas tenaga kerja 

4. Kebijakan 

Pemerintah 

Kebijakan terkait 

dalam mendukung 

sektor agroindustri 

desa  

5. Teknologi 

Teknologi 

pengolahan 

Teknologi 
pengemasan 

Teknologi pemasaran 

6. Permodalan 
Sumber modal usaha 

Bantuan modal  

7. Kelembagaan 

Kemitraan usaha tani 

KUD 

BUMDes 

Peran pemerintah 

Tingkat 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Badan Pusat 

Statistik Indikator 

Kesejahteraan 

Masyarakat,2019 

1. Kependudukan Usia 

Teridentifikasinya 

tingkat 

kesejahteraan 

masyarakat 

berbasis 

agroindustri di 

Desa Sungai 

Langka 

2. Kesehatan 

Akses pelayanan 

kesehatan 

Kepemilikan kartu 

jaminan kesehatan 

3. Ketenagakerjaan 

Jumlah pekerja 

Jenis pekerjaan 

Lama waktu bekerja 

4. Taraf dan Pola 

Konsumsi 

Besarnya Pendapatan 

Besarnya 

Pengeluaran 

5. Perumahan dan 

Lingkungan 

Status kepemilikan 

rumah 

Keadaan tempat 

tinggal 

Kondisi MCK 

6. Pendidikan 

Tingkat pendidikan 

Akses terhadap 

pelayanan pendidikan 

Sumber: Dirangkum oleh peneliti dari berbagai sumber, 2020 

 


