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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembinaan merupakan serangkaian kegiatan belajar  yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dilakukan dengan sabar, 

berencana dan terarah. Bentuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah  dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu pembinaan yang 

dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(BPPKB) di bawah naungan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

Pembinaan yang dilakukan salah satunya adalah pembinaan usaha kecil. 

Pengembangan dunia usaha kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

usaha pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil 

pembangunan menuju tercapainya keadilan sosial. 

Pertumbuhan usaha kecil yang bergerak di sektor informal perlu didukung 

oleh pondasi dasar perekonomian masyarakat yang kuat, oleh karena itu proses 

pembinaan usaha kecil harus dilaksanakan secara terus menerus, sampai kekuatan 

ekonomi khususnya dalam keluarga di Indonesia benar-benar tangguh. Dalam 

proses pembinaan ini upaya BPPKB untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 

yaitu dengan mengikut sertakan ibu-ibu peserta Keluarga Berencana (KB) ataupun 

yang akan ber-KB untuk mengikuti program Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS). Keluarga di bentuk dalam suatu usaha kelompok 

kemudian diberi pembinaan mengenai pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha, 

terutama bagi keluarga miskin, keluarga akseptor (keluarga pra-sejahtera/sejahtera 

1) keluarga berencana yang tergabung dalam kelompok UPPKS melalui 

pemberdayaan ekonomi keluarga. Usaha pemberdayaan ini sejalan dengan 

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Bab I yaitu “tujuan akhir gerakan KB bukan 

hanya keluarga kecil, tetapi juga keluarga sejahtera, yang mencakup ekonomi 

keluarga”. 
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Program ini memberikan kesempatan pada ibu-ibu sebagai pengelola 

rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan jalan merintis usaha 

produk makanan jajanan dengan bekal pengembangan modal, keterampilan dan 

pengetahuan dari hasil pembinaan usaha kelompok. 

Program pembinaan usaha kelompok yang dilaksanakan oleh dinas 

BPPKB Kabupaten Bandung menurut BKKBN (2010:4) terdiri dari pemantapan 

dinamika kelompok, penyediaan info pasar, menyiapkan dan memfasilitasi 

kegiatan pelatihan teknologi produksi, memfasilitasi penggalangan sumber 

permodalan dan memfasilitasi manajemen usaha.  Hasil materi itu diharapkan 

dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota 

kelompok usaha dalam melakukan usahanya lebih baik lagi. Kegiatan pembinaan 

dilaksanakan satu bulan sekali dengan menggunakan pendekatan kelompok. 

Pembinaan usaha kelompok diarahkan mulai dari tingkat kecamatan ke tingkat 

desa maupun langsung ke kelompok oleh Unit Pelaksana Teknis-Keluarga 

Berencana (UPT-KB) Kecamatan Banjaran. 

Pembinaan usaha kelompok ini sudah berjalan di Kecamatan Banjaran, 

Kabupaten Bandung yang di berikan pada beberapa jenis kelompok usaha, salah 

satunya usaha makanan jajanan. Salah satu produk makanan jajanan pada 

kelompok UPPKS Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung adalah kue kering. 

Makanan jajanan menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2009:144), 

yaitu: 

 Makanan dan minuman yang diproduksi pengusaha sektor informal 

dengan modal kecil, dijajakan dan siap di konsumsi  di tempat-tempat 

keramaian, sepanjang jalan, pemukiman, dengan cara berkeliling, menetap 

atau kombinasi  kedua cara tersebut. Makanan jajanan dapat berupa makanan 

utama atau selingan. 

 

Usaha makanan jajanan tumbuh subur di kota maupun di desa. Dari tahun 

ke tahun usaha ini berkembang dengan pesat. Cepatnya perkembangan usaha ini 

terjadi karena untuk perintisannya tidak memerlukan modal besar, tingkat 

pendidikan dan keterampilan tertentu. Kondisi ini menyebabkan mereka yang 

menjalankan usahanya terbatas pada pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

mereka miliki sebelumnya, akibatnya banyak usaha kecil sebelum usaha mereka 
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berkembang sudah mengalami kemunduran. Cara menghindari akibat buruk 

masalah diatas, maka pembinaan sangat perlu dillaksanakan. 

Pembinaan usaha kelompok akan dapat terlaksana dengan baik, dengan 

adanya kemampuan pembina yang berkualitas dan adanya kesungguhan serta 

terpeliharanya kerja sama anggota UPPKS dalam meningkatkan mutu, 

penggunaan modal, manajemen organisasi, hasil produksi, pemasaran dan 

administrasi. Hasil pembinaan yang diperoleh melalui pembinaan usaha kelompok 

ini ditandai dengan diterapkannya kemampuan berwirausaha meliputi aspek 

persiapan usaha, proses produksi, pengemasan, pemasaran dan pembukuan pada 

perintisan usaha makanan jajanan oleh anggota UPPKS. 

Peneliti sebagai mahasiswa yang pernah belajar dan menadalami mata 

kuliah mengenai kewirausahaan, ekonomi keluarga dan Manajemen Sumber Daya 

Keluarga (MSDK) tertarik melakukan penelitian ini, karena ingin mengetahui 

bagaimana hasil pembinaan usaha kelompok yang dirasakan oleh anggota UPPKS 

untuk merintis usaha di bidang makanan jajanan di Kecamatan Banjaran. Uraian 

latar belakang di atas dijadikan dasar pemikiran penulis sebagai mahasiswa 

Program Studi PKK Jurusan PKK FPTK UPI dalam melakukan penelitian, maka 

penulis mengajukan penelitian mengenai  “Penerapan Hasil  Pembinaan Usaha 

Kelompok Pada Perintisan Usaha Makanan Jajanan Di Kabupaten Bandung.” 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Untuk menentukan masalah yang akan dirumuskan dan dipilih, maka 

terlebih dahulu perlu dilakukan pengidentifikasian masalah guna memfokuskan 

penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut : 

a. Pembinaan UPPKS rutin dilaksanakan 1 bulan sekali oleh UPT-KB (Unit 

Pelayanan Teknis Keluarga berencana) Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung 

sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan membina 

keluarga kedalam kelompok usaha terutama bagi keluarga menengah ke 

bawah dan keluarga akseptor (pra-sejahtera/sejhtera I). 
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b. Pemasaran hasil produksi anggota kelompok UPPKS masih terbatas di 

sekitar desa/kecamatan Banjaran sehingga perlu pembinaan dari segi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan pada perintisan usaha makanan 

jajanan. 

c. Banyaknya anggota UPPKS di Kecamatan Banjaran dalam membuka usaha 

makanan jajanan masih menggunakan cara-cara dan alat-alat tradisional 

dan konvensional dalam mengelola usahanya. 

d. Keberhasilan pembinaan usaha kelompok melalui wadah UPPKS dapat 

dilihat dari diterapkannya aspek persiapan, pengolahan, pengemasan, 

pemasaran dan pembukuan pada perintisan usaha makanan jajanan oleh 

anggota kelompok UPPKS. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah dan 

identifikasi masalah maka  rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

“Bagaimana penerapan hasil pembinaan usaha kelompok pada perintisan usaha 

makanan jajanan di Kabupaten Bandung?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini dilihat dari beberapa aspek, meliputi : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran 

mengenai penerapan hasil pembinaan usaha kelompok pada perintisan usaha 

makanan jajanan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data mengenai penerapan hasil pembinaan usaha kelompok pada 

perintisan usaha makanan jajanan oleh anggota UPPKS meliputi aspek : 

a. Persiapan Usaha 

b. Proses Produksi 

c. Pengemasan Produk 
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d. Pemasaran Produk 

e. Pembukuan 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah 

penelitian ini,  antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan pertimbangan 

atau masukan dalam rangka dapat mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan yang penulis peroleh di Jurusan PKK FPTK UPI, khususnya 

mengenai pembinaan usaha kelompok pada perintisan usaha makanan jajanan 

oleh anggota UPPKS. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anggota UPPKS yang merintis usaha makanan jajanan khususnya 

kue kering, hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan wawasan 

pengetahuan dan keterampilan bagi anggota UPPKS dalam perintisan 

usaha makanan jajanan sebagai usaha pembinaan usaha kelompok yang di 

selenggarakan oleh dinas BPPKB melalui program UPPKS. 

b. Bagi Praktisi, khususnya  pembina dalam meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, kesadaran, dan sikap anggota UPPKS dalam membina 

perintisan usaha kelompok di bidang usaha makanan jajanan secara 

optimal dan sebagai masukan bagi pihak BPPKB dalam hal perumusn 

kebijakan di bidang pembinaan UPPKS. 

c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

pengalaman belajar bagi peneliti tentang pembinaan usaha kelompok pada 

perintisan usaha makanan jajanan yang di selenggarakan oleh dinas 

BPPKB melalui program UPPKS. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika pada penulisan penelitian ini menurut UPI (2011: 23) adalah 

sebagai berikut : 

Bab I :  PENDAHULUAN, yang berisi tentang latar belakang penelitian, 

identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta struktur organisasi skripsi. 

Bab II:  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN, berisi tentang konsep-konsep , posisi teoritik peneliti 

yang berkenaan dengan masalah yang di teliti  yang di turunkan pada 

sub judul, hipotesis. 

Bab III:  METODE PENELITIAN, yangberisi tentang lokasi, populasi dan 

sampel penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi 

operasional, teknik pengumpulan data penelitian serta analisis data. 

Bab IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang 

menjelaskantentanghasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V:  KESIMPULAN DAN SARAN, yang menjelaskan tentang kesimpulan 

hasil penelitian dan saran. 


