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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Suprojo & W, (2017) menganalisis cara mengelola wisata petik jambu di 

Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan menggunakan metode 

kuantitatif. Variabel yang diteliti adalah Agrowisata Petik Jambu, Pemberdayaan 

dan perubahan sosial. Hasil penelitian menujukan Pengelolaan wisata petik jambu 

(agrowisata) melibatkan masyarakat sebanyak 63,6% untuk ikut serta memelihara 

dan merawat agrowisata. Agrowisata berpengaruh signifikan terhadap 

pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial masyarakat di Desa Bumiaji Kec 

Bumiaji Kota Batu. Perbedaan penelitian terdapat pada variabel yang digunakan, 

penelitaan sekarang menggunakan variabel variabel kesejahteraan masyarakat 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perubahan sosial. Persamaan 

penelitian terletak pada penggunaan variabel Agrowisata dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Alfatianda & Djuwendah (2006) mengakaji Dampak Ekowisata Dan 

Agrowisata (Eko-Agrowisata) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa 

Cibuntu dengan menggunakan metode desktiptif kualitatif.  Variabel yang diteliti 

adalah Eko-Agrowisata dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Eko-agrowisata berdampak positif terhadap perubahan 

kualitas masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial seperti gotong-royong 

menjaga kebersihan, menjaga keamanan, membangun fasilitas umum, kegiatan 

sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan upacara kebudayaan dan kondisi fisik 

desa. Dampak ekonomi terlihat dari adanya kenaikan pendapatan dan tersedianya 
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lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Perbedaan penelitian yaitu pada 

variabel yang digunakan, dimana penelitaan ini menggunakan variabel 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan variabel sosial ekonomi. Persamaan penelitian adalah pada 

penggunaan variabel Agrowisata  

Kuswanto, (2011) Mengakji sejauh mana pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan Agrowisata Belimbing di Desa 

Ngringinrejo Kabupaten Bojonegoro dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif 

metode SWOT. Variabel yang diteliti adalah Agrowisata Blimbing dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian menujukkan Belimbing di Desa 

Ngringinrejo merupakan produk pertanian Unggulan, selain dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat, juga banyak menyerap tenaga kerja, mulai dari 

budidaya, perawatan tanaman, pemanenan hingga pemasarannya. Sehingga dapat 

mengurangi jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Komitmen yang 

dimiliki masyarakat Ngringinrejo terhadap pengelolaan Agrowisata cukup kuat.  

Perbedaan penelitian yaitu pada jenis penelitian dan variabel yang digunakan, 

dimana pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 

dengan metode analisis PLS serta variabel yang digunakan adalah kesejahteraan 

masyarakat. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dan variabel yang digunakan agrowisata dan pemberdayaan. Persamaan 

terletak pada penggunaan variabel Agrowisata dan pemberdayaan  

Marimin & Sugiman, (2015) Mengkaji potensi desa wisata dalam 

mengoptimalkan dan memberdayakan aktivitas masyarakat dalam konsep 

kewirausahaan di Kawasan Kenep, Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan 
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pendekatan SWOT. Variabel yang diteliti adalah Desa Wista, Kewirausahaan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian menujukkan potensi-potensi yang ada 

di Desa Wisata Kreatif Kenep antara lain Wisata Bengawan Solo, Wisata 

Kalimati, Wisata Religi, Wisata Pertanian,  Wisata Kuliner dan handycraft . 

Pemberdayaan masyarakat  dilakukan melalui partisipasi masyarakat, bantuan 

modal, kelembagaan, pembangunan sarana dan prasarana dan pemasaran. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan terdahulu pada metode analisis dan variabel 

yang digunakan, penelitaan sekarang menggunakan metode statistik deskriptif dan 

PLS dan variabel yang digunbakan adalah pemberdayaan dan kesejahteraan 

masyarakat sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode analisis SWOT 

dan variabel yang digunakan konsep kwirausahaan. Persamaanya adalah sama 

sama menggunakan variabel Agrowisata sebagai desa wisata  

Christanto, (2015) Menganalisis pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri 

Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi dengan 

menggunakan metode kuantitantif penjelasan (eksplanatory) dengan teknik 

Korelasi. Variabel yang diteliti adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Masyarakat. Hasil peneltiian menujukkan  tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara Pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Perbedaan penelitian yaitu pada metode 

analisis dan variabel yang digunakan, penelitaan sekarang menggunakan metode 

statistik deskriptif dan PLS serta adanya penambahan variabel agrowisata. 

Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode analisis Korelasi. 

Persamaan penelitian adalah penggunaan variabel pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat  
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Wibisono, (2017) Mengakji pengembangan Eco-Homestay terhadap 

kesejahteraan hidup masyarakat desa Ampel Gading Tirtoyudo Malang dengan 

mengggunakan deskriptid kualitatif merode SWOT. Variabel yang diteliti adalah 

pengembangan ecohomestay  dan masyarakat. Hasil penelitian menujukkan  

Pengembangan sarana tempat tinggal bagi wisatawan seperti homestay berbasis 

ekologi merupakan salah satu peluang yang dapat di terapkan di desa ampelgading 

guna menunjang kegiatan wisata guna menarik jumlah dan minat kunjungan 

wisatawan semaksimal mungkin sehingga berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Perbedaan penelitian yaitu pada metode 

analisis dimana pada penelitaan ini metode yang digunakan adalah metode 

statistik deskriptif dan PLS. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode 

analisis Kualitatif. Perbedaan lain terletak pada adanya penambahan variabel 

agrowisata dan pemberdayaan masyarakat, serta tidak digunakannya variabel 

pengembangan eco-homestay. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah penggunaan variabel kesejahteraan masyarakat  

Budiarti et. al (2013) Menganalisis pengembangan Agrowista dalam  

Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan  Sistem Pertanian di Desa 

Cikahuripan dan Desa Cihideung Bandung dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Variabel yang diteliti adalah Agrowisata dan Kesejahteraan 

Masyarakat. Hasil penelitian menujukkan  Pengembangan agrowisata di kedua 

desa dilakukan melalui penataan dan penyiapan obyek wisata, penyiapan SDM 

dan sinergi kelembagaan di desa, pengusulan program agrowisata berbasis 

masyarakat, perbaikan sarana jalan, pembuatan program agrowisata untuk 

ditawarkan kepada pengunjung, perbaikan pengelolaan permukiman, lahan, dan 
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sumber, peningkatan kemampuan dalam pengolahan produk pertanian dan 

pemasarannya, pelestarian dan pengembangan seni budaya tradisional untuk dan 

peningkatan kerja sama dengan pihak terkait. Perbedaan penelitian yaitu pada 

metode analisis, dimana pada penelitaan penelitian ini metode yang digunakan 

adalah  metode statistik deskriptif dan PLS, sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan metode analisis Kualitatif. Perbedaan lain terletak pada 

penambahan variabel pemberdayaan masyarakat. Persamaan penelitian yaitu 

menggunakan variabel agrowisata kesejahteraan masyarakat  

Swastika at. al (2017) Menganalisis pengaruh pengembangan agrowisata 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung 

dengan menggunakan metode kuantitatif dengan model SEM (Structural Equation 

Modelling) yang berbasis komponen dengan menggunakan Partial Least Squares 

(PLS). Variabel yang diteliti adalah Kebijakan Pemerintah, Enterpreneurship, 

Infrastruktur, Pengembangan Agrowisata dan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil 

penelitian menujukkan Kebijakan pemerintah secara langsung berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap entrepreneurship, Kebijakan pemerintah secara langsung 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap infrastruktur, Kebijakan pemerintah 

secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan agrowisata, 

Entrepreneurship secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengembangan agrowisata dan Infrastruktur secara langsung berpengaruh positif, 

signifikan terhadap pengembangan agrowisata, Pengembangan agrowisata secara 

langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 

Kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap 

pengembangan agrowisata melalui entrepreneurship, Kebijakan pemerintah 
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berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap pengembangan agrowisata 

melalui infrastruktur , Kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan secara tidak 

langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agrowisata, 

Entrepreneurship  berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap 

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agrowisata   dan Infrastruktur 

berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat 

melalui pengembangan agrowisata. Perbedaan penelitian yaitu pada variabel 

penelitian dimana dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel 

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan persamaan penelitian yaitu pada 

penggunaan variabel agrowisata dan kesejahteraan masyarakat serta metode 

analisis yaitu SEM (Structural Equation Modelling) yang berbasis komponen 

dengan menggunakan Partial Least Squares (PLS). 

Santosa & Priyono, (2012) mengkaji hubungan sosial pada proses 

diseminasi model pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan agrowisata 

berbasis sumberdaya lokal dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif 

kuantitatif. Variabel yang diteliti adalah Agrowisata dan Pemberdayaan 

Masyarakat,    Hasil penelitian menunjukkan ada ragam permasalahan eksternal 

dan internal yang merintangi hubungan sosial komunikatif pada diseminasi model 

pemberdayaan. Masyarakat desa telah berupaya menyelesaikan berbagai rintangan 

sesuai kemampuan sumberdaya lokal. Hubungan sosial memiliki keberfungsian 

yang berarti dalam proses diseminasi model pemberdayaan masyarakat desa 

melalui pengelolaan agrowisata. Perbedaan penelitian terletak pada penggunaan 

variabel dimana dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel kesejahteraan 

masyarakat. Perbedaan lain yaitu pada metode analisis yang digunakan dimana 
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dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

dan Partial Least Square (PLS). Sedangkan pada penelitian terdahulu metode 

yang digunakan pendekatan kualitatif kuantitatif. Persamaan penelitian yaitu pada 

penggunaan variabel agrowisata dan pemberdayaan masyarakat. 

Wibisono, (2017) Menganalisis model pemberdayaan masyarakat yang 

sesuai dalam pengembangan Agrowisata di Kelurahan Pasir Putih Depok dengan 

metode deskriptif kualitatif. Variabel yang diteliti adalah Pemberdayaan 

Masyarakat dan Agrowisata. Hasil penelitian menunjukkan model pemberdayaan 

masyarakat yang cocok untuk diterapkan adalah Pendekatan 7D yang meliputi 

Menjalin hubungan antara stakeholder dengan masyarakat dan pemerintah, 

Menemukan kapasitas, Membangun Cita-Cita Masyarakat , menetapkan tujuan 

yang jelas yang menjadi arah yang jelas bagi kegiatan-kegiatan masyarakat, 

Merancang Tindakan Masyarakat berupa Kerangka Kerja Logis (Logical 

Framework), Matriks Rencana Proyek atau Rencana Aksi,  Melaksanakan 

Kegiatan  dan Mendokumentasikan Hasil dan Hal Yang Dipelajari. Perbedaan 

penelitian yaitu pada metode analisis dan variabel yang digunakan, penelitaan 

sekarang menggunakan metode statistik deskriptif dan Partial Least Square (PLS) 

serta variabel yang digunakan adalah agrowisata, pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode 

analisis Kualitatif dan variabel yang digunakan pengembangan agrowisata dan 

pemberdayaan masyarakat. Persamaan penelitian adalah penggunaan variabel 

agrowisata dan pemberdayaan masyarakat  

Adelia (2017), menganalisis tentang pengaruh pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat berkelanjutan (P2MB) dalam mendukung 
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kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam studi di kelurahan 

Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar lampung dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif. Variabel yang diukur adalah pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat berkelanjutan (P2MB) berpengaruh positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat terbukti dengan adanya tambahan modal untuk usaha 

serta mengajak masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan dan mengajak 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota yang lebih maju. 

Perbedaan penelitian terletak pada metode analisis dan variabel yang digunakan. 

Pada penelitaan ini metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan 

Partial Least Square (PLS) sedangkan pada penelitian terdahulu metode yang 

digunakan adalah metode analisis kualitatif. Perbedaan lain terletak pada variabel 

yang digunakan dimana dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel 

agrowisata. Persamaan penelitian yaitu penggunaan variabel pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat . 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Agrowisata 

Agrowisata merupakan pemanfaatan usaha bidang pertanian yang meliputi 

pengelolaan lahan, budidaya, pengolahan hasil pertanian serta pemasaran hasil 

pertanian yang memiliki kegunaan sebagai kegiatan wisata dan memperluas 

wawasan masyarakat dalam bidang pertanian.  

Nurisjah (2001), mengatakan Agrowisata atau wisata pertanian 

didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan 

lokasi atau sektor pertanian mulai dari awal produksi hingga diperoleh produk 
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pertanian dalam berbagai sistem dan skala dengan tujuan memperluas 

pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di bidang pertanian. 

Agrowisata adalah suatu bisnis yang memberikan kesenangan dan edukasi 

bagi para pengunjung yang dilakukan oleh para petani yang bekerja di sektor 

pertanian. Agrowisata meningkatkan keuntungan masyarakat dan menghadirkan 

potensi sumber pendapatan. Pengunjung kawasan agrowisata dapat berhubungan 

langsung dengan para petani dan mendukung peningkatan produk-produk 

pertanian secara tidak langsung (Andini, 2013).  

Tirtawinata & Fachruddin (1996), agrowisata merupakan suatu upaya dalam 

rangka menciptakan produk wisata baru (diversivikasi). Kegiatan agrowisata juga 

merupakan kegiatan pengembangan wisata yang berkaitan dengan kegiatan 

pedesaan dan pertanian yang mampu meningkatkan nilai tambah kegiatan 

pertanian dan kesejahteraan masyarakat.  

Agrowisata merupakan salah satu produk wisata yang memanfaatkan usaha 

agro sebagai objek wisata. Surat Keputusan bersama Menteri Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi, dan Menteri Pertanian No. KM.47/ PW.DOW/MPPT-89 dan 

Nomor 204/KPTS/HK/0504/1989, agrowisata didefinisikan sebagai suatu bentuk 

kegiatan yang memanfaatkan usaha agro mulai dari awal sampai dengan produk 

pertanian dalam berbagai sistem, skala dan bentuk sebagai objek wisata dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha 

di bidang pertanian. Agrowisata merupakan sebuah bentuk kegiatan pariwisata 

yang memanfaatkan potensi alam, pertanian (agro), budaya, dan aktivitas 

masyarakat pedesaan sebagai daya tarik wisata, dengan tujuan untuk memperluas 

pengetahuan, pengalaman, area rekreasi, dan hubungan usaha agribisnis pedesaan. 
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Agrowisata dikembangkan berdasarkan konsep pengembangan wilayah, melalui 

pemanfaatan potensi alam, pertanian, budaya, dan aktivitas masyarakat lokal dan 

mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (I. M. 

Gunawan, 2016). 

Menurut Spillane, (1994) untuk dapat mengembangkan suatu kawasan 

menjadi kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) ada lima unsur yang 

harus dipenuhi seperti dibawah ini:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Attractions 

Dalam konteks pengembangan agrowisata, atraksi yang dimaksud adalah, 

hamparan kebun/lahan pertanian, keindahan alam, keindahan taman, budaya 

petani tersebut serta segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pertanian 

tersebut.  

2. Facilities 

Fasilitas yang diperlukan mungkin penambahan sarana umum, 

telekomunikasi, hotel dan restoran pada sentra-sentra pasar.  

3. Infrastructure  

Infrastruktur yang dimaksud dalam bentuk Sistem pengairan, Jaringan 

komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, sumber listrik dan energi, 

system pembuangan kotoran/pembungan air, jalan raya dan system keamanan.  

4. Transportation 

Transportasi umum, Bis-Terminal, system keamanan penumpang, system 

Informasi perjalanan, tenaga Kerja, kepastian tariff, peta kota/objek wisata.  
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5. Hospitality  

Keramah-tamahan masyarakat akan menjadi cerminan keberhasilan sebuah 

system pariwisata yang baik (I. M. Gunawan, 2016). 

2.2.2 Manfaat Agrowisata 

Subowo (2002), mengatakan Pengembangan aktivitas agrowisata secara 

langsung dan tidak langsung akan meningkatkan persepsi positif petani serta 

masyarakat akan arti pentingnya pelestarian sumber daya lahan pertanian. 

Pengembangan agrowisata akan menciptakan lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan pendapat petani di luar nilai kuantitas produksinya. Selain itu, 

pengembangan kegiatan agrowisata dapat melestarikan sumber daya, melestarikan 

kearifan dan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan petani atau 

masyarakat sekitar agrowisata. 

Yoeti (1996), Pembangunan suatu kawasan agrowisata dapat berperan 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pengentasan kemiskinan. 

Hal ini dapat dikategorikan sebagai pengembangan ekonomi lokal atau Local 

Economic Development. Strategi pengembangan ekonomi lokal tersebut perlu 

melibatkan masyarakat perdesaan secara langsung dalam perencanaan, 

pelaksanaan, melakukan evaluasi, dan memonitor pembangunan desa wisata 

mereka. 

Agrowisata yang dibina secara baik dengan memperhatikan dan 

mendasarkan kepada kemampuan masyarakat, akan memberikan dampak bagi 

peningkatan ekonomi masyarakat, dalam bentuk pendapatan masyarakat, 

kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pelaksanaan konsep agrowisata akan 
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dapat meningkatkan kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan alam dan 

menghambat niat petani untuk melakukan alih fungsi lahan (Mayasari, n.d.). 

Pengembangan agroindustri dan agrowisata harus lebih ditingkatkan di 

pedesaan yang sekaligus diarahkan untuk mengatasi permasalahan pengangguran, 

guna menyerap kelebihan tenaga kerja sektor pertanian dan pengentasan 

kemiskinan. Pengembangan agroindustri dan agrowisata akan sangat strategis jika 

dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan (Djamudin, Anas Miftah Fauzi, Hadi 

Susilo Arifin, 2012).   

Upaya pengembangan agrowisata yang memanfaatkan potensi pertanian, dan 

melibatkan masyarakat pedesaan, dapat berfungsi sebagai pemberdayaan 

masyarakat berbasis pariwisata (community based tourism). Sastrayuda (2010), 

Salah satu strategi yang memungkinkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah 

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki 

ciri-ciri unik yaitu : 

a. Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan 

ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik di organisasi dalam skala yang kecil, 

jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak 

banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis 

pariwisata konvensional. 

b. Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang untuk lebih mampu 

mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dapat 

dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal 
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c. Berkaitan erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata 

konvensional, di mana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati 

keuntungan perkembangan pariwisata, dan lebih memberdayakan masyarakat. 

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan adalah peran aktif masyarakat yang dituntut untuk maju atau 

tidaknya desa wisata tersebut. Peran aktif disini adalah dalam mempersiapkan diri 

untuk menerima dan melayani tamu/ wisatawan yang berkunjung dengan 

kekhasan yang akan disuguhkan kepada mereka (Cahyono, 2017). Empowement 

atau pemberdayaan adalah salah satu strategi atau merupakan paradigma 

pembangunan yang dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan masyarakat, 

khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Pemberdayaan ini 

muncul dikarenakan adanya kegagalan-kegagalan yang dialami dalam proses dan 

pelaksanaan pembangunan yang cenderung sentralistis seperti community 

development atau pengembangan komunitas (Franklin, 2015). 

Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan 

kemandirian masyarakat, dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dalam 

kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangan (S. Gunawan, 1999). 

S. Gunawan (1999), mengatakan pendekatan utama dalam konsep 

pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai 

proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya 

sendiri. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif 

masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama 
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pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, 

kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya  produktif atau  masyarakat 

yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan 

masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat 

meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang 

dimilikinya. 

(Najiati et.al (2005), menyatakan terdapat empat prinsip yang sering 

digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, 

partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih 

jelasnya adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip kesetaraan 

2. Partisipasi 

3. Kewaspadaan dan kemandirian 

4. Berkelanjutan 

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, 

partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang 

bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan 

dan melengkapi (Arifin, 2014). Berikut adalah uraian lebih rinci dari 

masingmasing dimensi: 

1. Kesejahteraan 

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari 

tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, 

pendidikan dan kesehatan. 
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2. Akses 

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan 

manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses 

merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada 

dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya 

yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka 

dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya 

dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan 

sebagainya. 

3. Kesadaran kritis 

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan 

alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau sematamata memang 

kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya 

diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti 

berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial 

yang dapat dan harus diubah. 

4. Partisispasi 

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai 

lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses 

pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak 

terabaikan. 

5. Kontrol 

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut 

memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya 
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yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hakhaknya, bukan hanya 

segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi 

semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan 

serta mengelola sumber daya yang dimiliki. 

2.2.4 Pendapatan Sebagai Tolak Ukur Kesejahteraan  

Dalam pandangan sistem, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai 

output/hasil dari sebuah proses pengelolaan input (sumber daya) yang tersedia, 

dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumber daya 

atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap 

berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunya dua dimensi yaitu 

dimensi material dan spiritual. Euis Sunarti (2006) mengatakan kesejahteraan 

keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (family well- 

being) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari 

pendapatan, upa asset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material 

(family material well-being) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa 

yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih 

mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan 

dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang 

dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini 

dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan (Malik, 2017). 

Menurut Badan Pusat Statistik untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

digunakan ukuran sebagai berikut : 

1. Pendapatan rumah tangga 

2. Konsumsi rumah tangga 



39 
 

3. Keadaan tempat tinggal 

4. Kesejahteraan anggota rumah tangga 

5. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan. 

6. Pakaian anggota rumah tangga 

7. Kemudahan 

Berdasarkan ukuran tersebut dapat dilihat bahwa yang paling penting adalah 

pendapatan rumah tangga, jika pendapatan rumah tangga meningkat maka secara 

otomatis akan meningkat konsumsi rumah tangga dan seterusnya samapai 

kemudian memasukan anak ke sekolah yang lebih tinggi (Rusdin, 2016). 

2.2.5 Partial Least Squares (PLS) 

Partial Least Square atau disingkat PLS adalah model persamaan Structural 

Equation Modelling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. PLS ini pertama 

kali diperkenalkan secara umum oleh Herman Wold pada tahun 1974. Menurut 

Ghozali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari 

pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis 

kovarian umumnya menguji model kausalitas atau teori, sedangkan PLS lebih 

bersifat predictive model. PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena 

tidak didasarkan pada banyak asumsi misalnya data tidak harus berdistribusi 

normal, sampel tidak harus besar. PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan 

ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus 

konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif (Adam, 2015). 
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PLS mempunyai dua model indikator dalam penggambarannya, yaitu:  

a. Model Indikator Refleksif  

Model Indikator Refleksif sering disebut juga principal factor model dimana 

covariance pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau 

mencerminkan variasi dari konstruk laten. Pada Model Refleksif konstruk 

unidimensional digambarkan dengan bentuk elips dengan beberapa anak panah 

dari konstruk ke indikator, model ini menghipotesiskan bahwa perubahan pada 

konstruk laten akan mempengaruhi perubahan pada indikator. Model Indikator 

Refleksif harus memiliki internal konsistensi oleh karena semua ukuran indikator 

diasumsikan semuanya valid indikator yang mengukur suatu konstruk, sehingga 

dua ukuran indikator yang sama reliabilitasnya dapat saling dipertukarkan. 

Walaupun reliabilitas (cronbach alpha) suatu konstruk akan rendah jika hanya ada 

sedikit indikator, tetapi validitas konstruk tidak akan berubah jika satu indikator 

dihilangkan (Anisty, 2010).  

b. Model Indikator Formatif 

Model Formatif tidak mengasumsikan bahwa indikator dipengaruhi oleh 

konstruk tetapi mengasumsikan semua indikator mempengaruhi single konstruk. 

Arah hubungan kausalitas mengalir dari indikator ke konstruk laten dan indikator 

sebagai grup secara bersama-sama menentukan konsep atau makna empiris dari 

konstruk laten. Oleh karena diasumsikan bahwa indikator mempengaruhi konstruk 

laten maka ada kemungkinan antar indikator saling berkorelasi, tetapi model 

formatif tidak mengasumsikan perlunya korelasi antar indikator atau secara 

konsisten bahwa model formatif berasumsi tidak adanya hubungan korelasi antar 

indikator, karenanya ukuran internal konsistensi reliabilitas (cronbach alpha) tidak 
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diperlukan untuk menguji reliabilitas konstruk formatif. Kausalitas hubungan 

antar indikator tidak menjadi rendah nilai validitasnya hanya karena memiliki 

internal konsistensi yang rendah (cronbach alpha), untuk menilai validitas 

konstruk perlu dilihat variabel lain yang mempengaruhi konstruk laten. Jadi untuk 

menguji validitas dari konstruk laten, peneliti harus menekankan pada 

nomological dan atau criterion-related validity. Implikasi lain dari Model Formatif 

adalah dengan menghilangkan satu indikator dapat menghilangkan bagian yang 

unik dari konstruk laten dan merubah makna dari konstruk (Anisty, 2010).  

Kapan kita menggunakan SPSS dan kapan kita menggunakan smartPLS? 

Baik SPSS maupun smartPLS mampu menyelesaikan analisis jalur dengan baik, 

hanya saja sebaiknya memilih menggunakan smartPLS jika (Darya, 2017): 

1. Data tidak berdistribusi normal 

2. Cukup banyak jalur yang dianalisis 

3. Variabel terikat lebih dari 1 

4. Ingin menganalisa langsung berdasarkan indikator 

5. Model memuat indikator formatif / reflektif. 
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1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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1.4 Hipotesis penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran maka diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

1. Secara parsial pengembangan agrowisata (X) berpengaruh terhadap 

pemberdayaan masyarakat (Y1)  

2. Secara parsial pengembangan agrowisata (X) berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat (Y2)  

3. Secara parsial pemberdayaan masyarakat (Y1) berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat (Y2)  

 

 

 

 

 


