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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya yang menyuluruh dan 

terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk 

meningkatkan kualitas keluarga agar dapat melaksanakan fusngsinya secara 

optimal. Sedangkan kualitas keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang 

mencangkup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan  

kemandirian keluarga.  

 Program KB merupakansalah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan 

penduduk. Pembangunan penduduk yang didukung oleh program KB stagnan 

untuk menetapkan angka kelahiran. BKKBN merupakan salah satu program yang 

diluncurkan oleh pemerintah dalam hal pengendalian jumlah dalam penduduk di 

Indonesia. Pemberdayaan keluarga dalam bidang ekonomi merupakan salah satu 

usaha yang dilakukanuntuk meningkatkan potensi dalam keluarga. 

 Perwujudan kemandirian keluarga ditopang dengan dua tiang utama yaitu 

keluarga kecil agar bebannya tidak terlalu berat, dan keluarga sejahtera dengan 

ekonomi yang kuat. Dan untuk meningkatkan ketahan ekonomi dilakukan oleh 

keluarga melalui usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam kelompok 

UPPKS yang telah dirintis sejak tahun 1979 namun dengan nama UPPKA. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 

salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam pengendalian jumlah penduduk 
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di Indonesia. Pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi merupakan salah satu 

usaha yang dilakukakn untuk meningkatkan potensi keluarga dalam hal 

kesejahteraan. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, telah 

dikembangkan oleh BKKBN melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dibentuk pada tahun 1994. 

 Pembangunan keluarga sejahtera Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I 

dibidang ekonomi dilakukan usaha ekonomi produktif sebagai upaya untuk 

meningktakan pendapaatan menuju kemandirian, sehingga dapat meningkatkan 

tahapan keluarga sejahtera. 

 UPPKS merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk 

menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran ekonomi dengan cara 

menggugahminat dan semangat keluaga untuk berwirausaha dan merupakan 

program yang dilakukan oleh BKKBN dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

mengurangi kemiskinan. 

 Upaya yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat khususnya 

keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I  melaluiProgram UPPKS, adalah kerja sama 

antara  BKKBN dengan Departemen Tenaga Kerja yang dituangkan dalam naskah 

kerja sama  Nomor : Kep.102/Men/1997 dan Kep. 132/Hk. 104/H.3/1997 tanggal 

3 Juni 1997 tentang pengembangan produktifitas  dan pemberdayaan Keluarga. 

Sehinggaprogram  UPPKS merupakan kelompok yang melakukan kegiatan 

ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka 

mewujudkan keluarga Sejahtera. 
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 Program UPPKS dikota Balikpapan mengalami peningkatan dari Pra KS 

yang tergolong dari golongan bawah meningkat ke KS 1. Program UPPKS di 

Kota Balikpapan  

 Permasalahan yang masih sering dijumpai dari kegiatan UPPKS adalah 

tingkat kelangsungan hidup kelompok, dimana banyak usaha yang dilakukan oleh 

para anggotanya tidak berkembang secara baik. Dalam aspek permodalan, banyak 

kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan 

dan aksestabiitas dari bantuan tersebut. hal ini kemungkinan sangat erat kaitannya 

dengan sejauh mana pengurus kelompok dapat mencari peluang dan melakukan 

pendekatan dengan berbagai pihak. selain sulitnya mendapatkan modal, masalah 

lain adalah kemampuan kelompok dalam pengelolaan modal melalui proses 

simpan pinjam dalam kelompok. 

 Program UPPKS di Kelurahan Karingau belum pernah dievaluasi secara 

dalam tentang berbagai variable sebagai ukuran keberhasilan program sesuai 

dengan tujuan sebelumya. Kondisi keberhasilan ataupun ketidakberhasilan 

program belum diketahui secara mendalam, sehingga penelitian ini menjadi perlu 

untuk dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam untuk program 

kedepan. 

 Beberapa kondisi tersebutyang diuraikan diatas mendasari penulis untuk 

melakukan penelitian mengenai topik tersebut dengan judul “Efektifitas Program 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Pada Keluarga Pra Sejahtera 

di Kelurahan Kariangau Kota Balikpapan”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Rumusanmasalahdalamsuatupenelitian, diperlukan yang ditelitinya, 

sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh 

jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat 

bagaimana pengaruh yang UPPKS yang telah dilaksankan terhadap pendapatan 

keluarga sejahtera di Kelurahan Kariangau. Berdasarkan uraian dan latar 

belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana tingkat efektifitas UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera) pada Keluarga Pra Sejahtera? 

b) Apakah ada perbedaan pendapatan sesudah dan sebelum mengikuti program 

UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)? 

C. Batasan Masalah 

 Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka ada batasan-batasan 

yang harus diperhatikan agar pembahasan pada penelitian ini tidak melenceng dari 

tujuan permasalahannya, adapun batasan masalah tersebut adalah : 

1. Data yang digunakan data primer sulit untuk menentukan populasi untuk 

penelitian 

2. Data yang didapat sulit menentukan tingkat keseriusan responden dalam 

mengisi data kuesioner 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai penjelasan latar belakang permasalah dan rumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 
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1. Untuk memgetahui tingkat efektifitas UPPKS ( Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera) pada keluarga sejahtera.

2. Untuk mengetahuiperbedaanprogram UPPKS terhadap pendapatan keluarga

sejahtera.

E. Kegunaan Penelitian

Data yang telah terkumpul dan diolah merupakan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, sedangkan konsep yang 

telah disusun penulis merupakan bentuk verbal dari jawaban atas pertanyaan 

tersebut dan ditambah dengan gagasan-gagasan yang relevan dari pihak 

pelaksanaan penelitian. Setiap hasil penelitian, pada prinsipnya harus berguna 

sebagai penunjang pengambilan keputusan suatu masalah yang ada. Maka 

manfaat yang diharapkan oleh penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Teoritis

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi 

tentang program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) di 

Kelurahan Kariangau, yang digunakan sebagai penentu peningkatan pendapatan 

keluarga sejahtera. 

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran dan 

wawasan  tentang UPPKS (Usaha PeningkatanPendapatanKeluarga Sejahtera) 

terhadap pendapatan keluarga yang mengikuti program UPPKS. Dapat digunakan 

sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam 

ruang lingkup yang sama. Dan digunakan sebagai perbandingan studi penelitian. 


