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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Hasil penelitian terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Tamrin (2012) yang mengambil judul: 

implementasi good coporate covernance pada pdam terkait dengan fungsi 

pelayanan publik (studi PDAM tirta muare ulakan kabupaten sambas).Latar 

belakang penelitian ini adalah ,eningkatnya aktipitas pembangunan dan 

pemukiman berimplikasi kepada semakin meningkatnya kebutuhan akan air 

bersih Dampak negative dari situasi tersebut yaitu berakibat semakin kritisnya 

kondisi hidrologis dan kelestarian konservasi air, serta semakin tercemarnya 

sumber air. Kondisi ini akan Nampak dengan sangat besarnya fluktuasi debit air 

antara musim hujan dan musim kemarau. Artinya adalah semakinjeleknya fungsi 

tangkapan air sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), berakibat semakin 

langkanya air musim kemarau dan menjadi bencana banjir pada musim hujan. 

Sumber daya air memiliki karakteristik yang amat berbeda dibandingkan dengan 

sumber daya alam lainnya. Pada suatu saat musim tertentu jumlahnya bisaamat 

melimpah bahkan menjadi bencana banjir, Akan tetapi pada saat musim yang lain 

air menjadi barang yang amat langka karena bumi sedang dilanda kekeringan atau 

musim kemarau yang panjang.  

Fokus penelitian ini terhadap implementasi Pelayanan Penyediaan Air 

bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten 

Sambas yang merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten 

Sambas yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan, pendistribusian akan 
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kebutuhan air bersih kepada masyarakat. Yang terimplementasi Dalam Pelayanan 

Publik kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih di kabupaten Sambas, yang 

smestyinya merupakan Hak masyarakat untuk mempoeroleh ketersediaan air 

bersih dalam berbagai situsasi namun pada kenyataannya pelayanan air bersih di 

kabupaten sambas belum maksimal dilakukan, karena bebera factor dan kendala 

yang dihadapi.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agrifa Maser dkk (2017) dengan judul 

penelitian strategi PDAM dalam meningkatkan kualitas air bersih untuk menunjang 

pembangunan di Kota Wisata Batu (Studi Pada Kantor PDAM Kota Batu). Tujuan 

dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam 

peningkatan pelayanan air bersih di Kota Wisata Batu dan mengetahaui faktor-faktor 

pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatan pelayanan Air bersih 

di Kota Wisata Batu. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi 

penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Air minum ( PDAM) Kota Batu terletak diJl. 

Kartini No. 10 Kota Wisata Batu. Strategi yang digunakan oleh PDAM Kota Batu 

dalam meningkatkankualitas air bersihadalah meningkatan pelayanan air bersih bagi 

penduduk dengan cakupan minimal 80% denganmengembangkan kelembagaan 

sektor air bersih maka, PDAM Kota Batu dapat meningkatkan pendapatan 

danmeningkatkan efisiensi sertaPDAM Kota Batu dapat memperoleh keuntungan 

dengan cara meningkatkankuantitas dan kualitas pelayanan air bersih dan menjaga 

daya dukung lingkungan sekitar. bahwa masyarakat Kota Batu merasa cukup puas 

atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kota Batu selama ini. Di lain sisi PDAM 

Kota Batu juga melakukan penambahan pipa-pipa untuk menjangkau pelayanan 

hingga pelosok KotaBatu. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dian Juniarto Kuncoro (2016) 

mengambil judul tentang Studi Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan 

Penanganan Keluhan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya. 

Fokus penelitian ini adalah mengetahui kualitas pelayanan terhadap penannganan 

keluhan pelanggan perusahaan daerah air minum kota surabaya. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif tentang pelayanan PDAM kota 

surabaya dalam menangani keluhan pelanggann. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1. Kualitas pelayanan PDAM Kota Surabaya dalam penanganan keluhan 

pelanggan yang ditinjau dari Bukti Fisik (Tangibles) menunjukkan bahwa fasilitas 

perlengkapan dan peralatan yang menunjang penanganan keluhan sudah 

menunjang. Selain itu, sistem informasi yang ada juga mendukung kegiatan 

penanganan keluhan di PDAM Kota Surabaya. 2. Kualitas pelayanan PDAM Kota 

Surabaya dalam penanganan keluhan pelanggan yang ditinjau dari Kehandalan 

(Reliability) menunjukkan bahwa penanganan pengaduan sudah dijalankan sesuai 

dengan janji. Selain itu, sistem penanganan pengaduan yang ada dirasakan mudah 

oleh pelanggan. 3. Kualitas pelayanan PDAM Kota Surabaya dalam penanganan 

keluhan pelanggan yang ditinjau dari Daya Tanggap (Responsiveness) 

menunjukkan bahwa pihak PDAM Kota Surabaya selalu tanggap akan keluhan 

yang dilakukan oleh pelanggan. Selain itu, penanganan pengaduan yang ada 

dilakukan dengan cepat dan tepat. 4. Kualitas pelayanan PDAM Kota Surabaya 

dalam penanganan penanganan yang ditinjau dari Jaminan (Assurance) 

menunjukkan bahwa pihak PDAM Kota Surabaya selalu memberikan jaminan 

dengan memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam memberikan pelayanan. 

Selain itu, pihak PDAM juga memberikan jaminan akan ketersediaan sparepart 
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yang ada guna membantu memperlancar penanganan pengaduan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanganan keluhan pelanggan yang ada. 

5. Kualitas pelayanan PDAM Kota Surabaya dalam penanganan keluhana 

pelanggan yang ditinjau dari Empati (Empathy) menunjukkan bahwa pihak 

PDAM Kota Surabaya selalu berusaha memberikan layanan secara personal, 

yakni pelayanan yang dapat memahami akan kebutuhan masing – masing 

pelanggan dalam keluhan yang disampaikan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti di perusahaan daerah air minum 

(PDAM). Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitan 

sekarang terletak pada tempat penelitian. Penelitian terdahulu meneliti di kota  

Surabaya, kota Batu dan Kabupaten Sambas, sedangkan pada penelitian sekarang 

dilakukan di Kota Madiun. Perbedaan yang lainnya adalah pada fokus penelitian, 

penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang deskripsi kualitas pelayanan, 

implementasi Good Government, dan strategi meningkatkan kualitas air. 

Sedangkan pada penelitian sekarang lebih fokus pada strategi PDAM dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.2. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah badan usaha milik 

pemerintahdaerah, yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan 

airminum/air bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan 

akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu 
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perkembangan bagi dunia usaha dan menetapkan struktur tarif yang disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan masyarakat. Artinya PDAM memiliki dua fungsi, 

yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat dan fungsi menambah penerimaan 

daerah. Dalam hal ini keberadaan PDAM sebagai BUMD dapat membantu 

memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjang bagi perkembangan kelangsungan 

dunia usaha dan perkembangan ekonomi di daerah, percepatan pembangunan di 

daerah, karenaair bersih yang dihasilkan PDAM merupakan barang yang essensial 

yangmenyangkut hajat hidup orang banyak. 

Di sisi lain dengan menjual air bersih ini PDAM diharapkan juga memiliki 

efisiensi sehingga memiliki kemampuan dalam memupuk dana dan menghasilkan 

keuntungan, yang juga merupakan kontribusi bagi PAD. Dana dari PAD ini yang 

kemudian diharapkan mampu menunjang terselenggaranya rencana pembangunan 

di daerah, dan hasil pembangunan itu pada akhirnya dapat dinikmati kembali oleh 

masyarakat. Maka sejalan dengan itu agar PDAM berjalan dengan tujuan dan 

fungsinya, memerlukan pengelolaan yang baik dan benar dengan memperhatikan 

segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilikinya, dalam 

upayanya makin mensejahterakan masyarakat di era otonomi ini. 

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Daerah(BUMD) yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk kebutuhan 

masyarakat. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai unsur pelayanan 

publik, harus mengutamakan aspek sosial. Hal ini tercermin di dalam penetapan harga 

produk lebih mempertimbangkan kemampuan masyarakat, namun di balik fungsinya 

sebagai unsur pelayanan publik juga tidak terlepas dari dimensi ekonomi, yaitu mencari 

keuntungan, karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. 
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Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai fungsi pokok pelayanan 

umumkepada masyarakat, sehingga di dalam menjalankan fungsinya tersebut 

Perusahaan Daerah Air Minum harus mampu membiayai dirinya sendiri dan harus 

berusaha mengembangkan tingkat pelayanan dan diharapkan mampu memberikan 

sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam fungsinya sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu penyelenggaraan dan pembinaan 

PDAM yang didasarkan pada asas ekonomi yang sehat, sehingga mampu 

berkompetisi dengan perusahaan lain dalam meraih peluang bisnis yang lebih 

menguntungkan. 

Pemerintah Daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar 

pertimbangan: menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik 

masyarakat;melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami; dalam rangka 

mengambilalih perusahaan asing; menciptakan lapangan kerja atau mendorong 

pembangunanekonomi daerah; dianggap cara yang efisien untuk menyediakan 

layananmasyarakat, dan/atau menebus biaya, serta menghasilkan penerimaan 

untuk Pemerintah Daerah. 

 

2.3. Strategi 

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu 

perusahan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan 

efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan 

yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep 

mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang 
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mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam 

suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkanuntuk pencapaian visi dan misi 

yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau 

tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.  

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan 

tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnismencakup ekspansi 

georafis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, 

pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi 

adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan 

sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan 

aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai 

sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.  

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi juga 

bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer 

ada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut 

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, 

dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk 

mencapai tujuan perusahaan.Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa 

pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melalukan hal-hal yang besifat 

terus menerus sesuai keputusan bersamadan berdasarkan sudut pandang 

kebutuhan pelanggan.  
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Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan 

induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan 

mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yangtelah di 

tetapkan sebelumnya. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005), konsep 

strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbedayaitu : (1) 

dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (intens to do), dan (2) dari 

perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does). \ 

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi 

adalah hal hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang 

telah di tetapkan sebelumnya.  

Dalam buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis, Rangkuti 

(2013:3-4) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya :  

2.3.1. Chandler : Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, 

serta prioritas alokasi sumber daya.  

2.3.2. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth : Strategi merupakan alat untuk 

menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus 

strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.  

2.3.3. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner : Strategi merupakan respons secara 

terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal 

serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi 

organisasi.  

2.3.4. Porter : Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai 

keunggulan bersaing.  
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2.3.5. Andrews, Chaffe : Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, 

seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, 

komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung 

maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang 

ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. 

2.3.6. Hamel dan Prahalad : Strategi merupakan tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di 

masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai 

dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”.  

Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen 

memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari 

kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Dari definisi-definisi di atas maka 

dapat di simpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau 

keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. 

Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk 

perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.  

 

2.4. Program Kerja 

2.4.1. Definisi Program Kerja 

Program   adalah   unsur   pertama   yang   harus   ada   demi   terciptanya   

suatu   kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih 

terorganisir dan lebih mudah  untuk  diopersionalkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  

pengertian  program  yang  diuraikan bahwa “A programme is collection of 

interrelated project designed to harmonize and integrated various action an 
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activities for achieving averral policy abjectives” (suatu program  

adalahkumpulan  proyek-proyek  yang  berhubungan  telah  dirancang  untuk  

melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  harmonis  dan  secara  integraft  untuk  

mencapai  sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan). 

Menurut  Charles  O.  Jones,  pengertian  program  adalah  cara  yang  

disahkan  untuk   mencapai   tujuan,   beberapa   karakteristik   tertentu   yang   

dapat   membantu   seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai 

program atau tidak yaitu: 

a. Program  cenderung  membutuhkan  staf,  misalnya  untuk  

melaksanakan  atau  sebagai pelaku program. 

b. Program  biasanya  memiliki  anggaran  tersendiri,  program  kadang  

biasanyajuga diidentifikasikan melalui anggaran. 

c. Program  memiliki  identitas  sendiri,  yang  bila  berjalan  secara  efektif  

dapat  diakui oleh publik.Program  terbaik  didunia  adalah  program  

yang  didasarkan  pada  model  teoritis  yang jelas, yakni: sebelum 

menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan  

intervensi,  maka  sebelumnya  harus  ada  pemikiran  yang  serius  

terhadap  bagaimana  dan  mengapa  masalah  itu  terjadi  dan  apa  yang  

menjadi  solusi  terbaik  (Jones, 1996:295). 

 

2.4.2. Kategori Program 

Dalam pelaksanaannya, program dapat dikategorikan sesuai dengan 

kebutuhan serta tujuan dari program perusahaan. Kotler dan Lee (2006) dalam 

Fatmawati (2016) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kategori atau 
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pengelompokan alternatif program yang dapat dipilih oleh perusahaan dengan 

mempertimbangkan tujuan perusahaan, tipe program, serta keuntungan potensial 

yang didapatkan. Pengelompokan jenis program tersebut dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Cause Promotions 

Pada program jenis ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber 

daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap suatu isu atau permasalahan sosial, atau untuk 

mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, serta 

perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. 

b. Cause Related Marketing 

Pada program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk 

menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilan untuk suatu 

kegiatan sosial berdasarkan dengan penjualan produknya. 

c. Corporate Societal Marketing 

Dalam program ini, perusahaan melakukan pengembangan dan 

melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan 

tujuan untuk peningkatan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga 

kelestarian lingkungan sekitar, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Kampanye corporate social marketing ini berfokus pada 

perubahan perilaku masyarakat yang berfokus pada isu kesehatan, 

perlindungan terhadap kecelakaan, lingkungan, serta keterlibaan 

masyarakat. 
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d. Corporate Philantrophy 

Pada program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam 

bentuk dana untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut 

misalnya adalah dalam bentuk hibah tunai, paket bantuan, serta 

pelayanan gratis. Corporate philantrophy berkaitan dengan masalah 

sosial yang menjadi perhatian perusahaan. 

e. Community Volunteering 

Dalam program jenis ini, perusahaan mendukung serta mendorong 

para karyawan, para pemegang franchise, atau stakeholder perusahaan 

untuk menyisihkan waktu mereka secara suka rela guna membantu 

organisasi atau lembaga masyarakat lokal maupun masyarakat yang 

menjadi sasaran program. 

f. Socially Responsible Business Practice 

Pada program ini, praktik bisnis dimana perusahaan melakukan 

investasi yang mendukung pemecahan suatu permasalahan sosial 

dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas atau masyarakat serta 

memelihara lingkungan hidup. 

 

2.4.3. Strategi Program 

Terdapat berbagai strategi yang ditetapkan oleh perusahaan dalam upaya 

menjamin terlaksana dan tercapainya tujuan program. Berbagai strategi tersebut 

harus disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, objek, serta kebutuhan riil 

stakeholder. Nor dalam Fatmawati (2016) menjelaskan beberapa strategi yang ada 

dalam penjabaran berikut. 
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a. Program dengan sentralisasi 

Program yang diterapkan dengan strategi ini berpusat pada perusahaan. 

Perusahaan merupakan pihak yang merencanakan, menentukan jenis 

program, merumuskan strategi perusahaan, sekaligus melaksanakan 

program yang telah direncanakan. Pelaksanaan dengan program 

sentralisasi merupakan inisiatif penuh dari perusahaan. 

b. Program dengan desentralisasi 

Pada strategi ini, sebuah kegiatan berasal dari masyarakat. Perusahaan 

secara periodik akan melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk 

mencari tahu kebutuhan atau permasalahan di masyarakat yang 

membutuhkan bantuan perusahaan pada saat ini. 

c. Mixed-type 

Dalam strategi ini, penentuan program dilakukan dengan memadukan 

pelaksanaan strategi sentralisasi dan desentralisasi. 

 

2.5. Kesejahteraan Masyarakat 

2.5.1. Definisi Kesejahteraan 

Dari hasil Pre-Confrence Working for the 15th international confrence of 

social welfare.kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang 

terorganisir dan memiiki tujuan utama untuk meningktakan taraf hidup 

masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya juga tercakup pula unsur 

kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dala berbagai kehidupan 

dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, 

pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Sulistiati, 2004: 25 dalam 

Huda, 2009 : 73).  
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Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana 

terpenuhi semua kebutuhan : fisik materil, mental spritual dan sosial yang yang 

memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta 

memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang 

diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan 

matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (BKKBN, 2002).  

 

2.5.2. Indikator Kesejahteraan  

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat obyektif, sehingga ukuran 

kesejahteraan bagi setiap individu berbeda atau keluarga berbeda sama lain. 

Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. 

Apabilakebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan 

individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhnya 

kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada 

dibawah kemiskinan.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2002), pendapatan per kapita sering 

digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekonomi 

masyarkat yang makmur ditunjukan oleh pendapatan per kapita yang tinggi, dan 

sebaliknya ekonomi masyarkat yang kurang makmur ditunjukan oleh pendapatan 

per kapita yang rendah. Tingkat kesejahteraan sosial pada penelitian diukur 

dengan pedekatan pengamatan terhadap kondisi pendidikan orangtua, pendapatan, 

konsumen dan pengeluaran. Kesejahteraan masyarakat mempunyai aspek yang 

sangat kompleks oleh sebab itu tidak mungkin meyajikan data yang mampu 

mengukur semua aspek kesejahteraan.  
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Aspek yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan aspek 

kesejahteraan menurut (BKKBN, 2002) Antara lain sebagai berikut. 

a. Pangan  

Pangan adalah makanan sehari- hari yang sangat penting untuk 

pertumbuhan kesehatan jasmani dan rokhani dalam membentuk 

keluarga yang sehat, cerdas dan kuat. Ditinjau dari pangan keluarga 

sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pangan, 

yaitu pada umumnya satu hari makan dua kali atau lebih dan paling 

kurang seminggu sekali keluarga menyediakan daging, ikan, telur 

sebagai lauk pauk. Jadi dalam keluarga sejahtera dibutuhkan mutu 

pangan untuk menjamin status kesehatan keluarga. 

b. Sandang  

Sandang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan 

merupakan kelengkapan hidup manusia maka perlu selalu diusahakan 

adanya sandang dalam jumlah yang cukup terpelihara dan sehat. Bagi 

keluarga kecil, usaha pemenuhan kebutuhan sandang tidak begitu sulit 

bila dibandingkan keluarga yang banyak anaknya, maka keluarga 

sejahtera ditinjau dari segi sandang adalah keluarga yang mampu 

memenuhi sandang secara baik, yaitu memiliki pakaian yang berbeda 

saat dirumah bekerja sekolah dan bepergian.  

c. Perumahan 

Perumahan berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung serta 

dapat memberikan rasa hidup tentram, aman dan bahagia. Oleh sebab 

itu perlu diusahakan perumahan yang memenuhi kesehatan teratur 
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lingkungan untuk meningkatkan rasa bahagia, tentram dan mutu 

hidup. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang memenuhi kebutuhan 

perumahan, ini sesuai dengan persyaratan yang memadai yaitu setiap 

rumah ditempati kurang dari 8 orang. 

d. Kesehatan 

Kesehatan adalah syarat untuk kebahagiaan hidup, karena iti perlu 

dihayati bagaimana cara memelihara kesehatan itu baik pribadi 

maupun keluarga sampai kesehatan lingkungan. Keluarga sejahtera 

secara kesehatan adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan 

kesehatan dengan mandiri. 

e. Pendidikan  

Untuk membentuk manusia seutuhnya berdasarkan pancasila, 

meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan 

kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Medidik anak yang 

sedikit lebih mudah dari pada abanyak mendidik anak banyak. 

Keluarga yang mampu menempuh pendidikan dasar 9 tahun, 

merupakan standar terendah dari keluarga sejahtera. Karena keluarga 

tersebut baru memiliki syarat minimum pendidikan 

 

 


