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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, di provinsi bandar 

lampung masih banyak penduduk miskin khususnya di kabupaten tanggamus pada 

tahun 2015 menepati urutan ke 7 dari wilayah-wilayah yang ada di provinsi 

lampung. Oleh karena itu Kementrian Sosial menerapkan beberapa program 

penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-

usaha kelompok masyarakat, di samping itu sebagai salah satu upaya 

penanggulangan kemiskinan. Wujud kegiatan ini adalah pengembangan 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan program Dinas Sosial untuk 

menanggulangi kemiskinan. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah apakah program KUBE yang 

disponsori Dinas Sosial itu? bagaimana efektivitas program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani ikan lele?, dan 

Bagaimana menurut pandangan ekonomi Islam mengenai Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani lele 

dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani lele. 

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian lapangan (Field Research), 

dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi , kuisioner dan data 

sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

anggota KUBE yang berjumlah 50 orang, sedangkan dalam pengambilan sampel 

semua populasi dijadikan sampel. Metode analisis dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif. Data diperoleh dengan cara menyebar kuisioner kepada 

50 responden anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

Hasil penelitian ini adalah KUBE yang disponsori Dinas Sosial merupakan 

KUBE untuk mengentaskan kemiskinan , program KUBE di desa Sinar 

Sekampung belum terlaksana dengan baik karena program KUBE di desa Sinar 

Sekampung hanya memenuhi 2 ukuran saja yaitu ketetapan sasaran dan tujuan 

program. Sedangkan program KUBE dalam meningkatkan pendapatan sudah 

dirasakan oleh anggota yang bergabung di kelompok usaha bersama (KUBE) di 

desa Sinar Sekampung. Dalam Pandangan Ekonomi Islam mengenai (KUBE) 

dalam meningkatkan pendapatan petani lele dapat dilihat dari nilai-nilai dasar 

Ekonomi Islam hanya mampu memenuhi keadilan dan tafakul (jaminan sosial)  

keadilan dapat dilihat dari anggota yang bergabung di KUBE merupakan 

masyarak fakir miskin, sedangka untuk jaminan sosial sebagai bentuk perhatian 

pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik 



 

diantara pemerintah dan masyarakat.  Sedangkan untuk tanggung jawab belum di 

laksanakan dengan baik dari pihak Dinas Sosial maupun pendamping. 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

 

                    

Artinya : jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri 

dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri. 

  (Q.S Isra ayat 7) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 

A. Penegasan Judul  

  Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka perlu adanya 

penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut 

disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. 

Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang 

dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Efektivitas Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Petani Lele Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus KUBE 

Desa Sinar Sekampung Kec Air Naningan Kab Tanggamus). Adapun istilah-

istilah   sebagai berikut:  

1. Efektivitas  

Efektivitas dalam istilah ekonomi adalah suatu besaran atau angka 

untuk menunjukan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.
1
 Jadi 

efektivitas secara sederhana dapat diartikan sebagai adanya suatu usaha 

yang dilakukan untuk malaksanakan tugas, fungsi dalam upaya mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan di dalam setiap organisasi, kegiatan 

ataupun program agar tercapai hasil yang memuaskan. 

 

                                                             
1
 Eti Rochaeti Dan Ruth Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hlm. 71 



 

 

2. Kelompok Usaha Bersama 

Kelompok Usaha Bersama adalah salah satu program pemerintah yang 

ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jendral 

Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan 

untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian 

modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial 

(BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
2
 

3. Pendapatan Masyarakat 

Adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang 

merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu 

tertentu (income revenue).
3
 Dalam hal ini pendapatan yang dimaksudkan 

adalah pendapatan atau perolehan hasil yang didapatakan dari usaha 

budidaya perikanan yang berada di Desa Sinar Sekampung kec Air 

Naningan kab Tanggamus.       

4. Perspektif  

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawancara atau 

                                                             

2
 Kelompok Usaha Bersama (On-Line), tersedia di: Http://Kementrian 

_Sosial_RI_PROFIL_KUBE.html diakses pada tanggal (14 April  2017) 
3
 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Bank Syari’ah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010, hlm. 612 



 

pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi 

dengan pandangan yang luas.
4
 

 

5. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk 

memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi Islam dengan cara islami 

(Berdasarkan ajaran Agama Islam).
5
 

 Berdasarakan beberapa pengertian dan penguraian diatas, maka yang 

dimaksud dengan judul dalam skripsi ini adalah mengetahui bagaimana 

Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam 

meningkatkan pendapatan petani ikan lele dan mengetahui bagaimana 

menurut pandangan Ekonomi Islam mengenai program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dalam meningkatakan pendapatan petani lele. 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut 

1. Alasan Objektif  

 Salah satu daerah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus 

khususnya di Desa Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan 

masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut pada umumnya masih 

memiliki pendapatan ekonomi yang minim. Hal tersebut dilatar 

                                                             

4
 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung:Pustaka Seti, 2013), h. 249. 

5
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,  Ekonomi Islam  (Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 2011), h. 17. 



 

belakangi oleh rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, dan 

kurangnya lapangan pekerjaan. Program KUBE merupakan salah satu 

upaya pemerintah untuk membantu permasalahan yang di hadapi oleh 

fakir miskin, program KUBE merupakan program baru yang ada di desa 

Sinar Sekampung, sebelumnya adanya program KUBE ada program 

lainnya seperti program PNPM Mandiri dan Gapoktan akan tetapi 

program tersebut sudah tidak berjalan lagi. Program KUBE di desa 

Sinar Sekampung sudah berjalan selama 2 tahun ini akan tetapi program 

tersebut belum maksimal dijalankan karena anggota yang bergabung di 

KUBE belum paham dengan tujuan program itu sendiri, maka dari itu 

peneliti ingin mengetahui efektivitas program KUBE dalam 

meningkatkan pendapatan petani lele menurut perspektif ekonomi 

Islam. 

2. Alasan subjektif  

Penelitian ingin mengetahui Efektivitas Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Lele 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Selain itu dari aspek yang akan 

penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini sangat memungkinkan 

diadakan penelitian mengingat bahan data informasi yang diperlukan 

sangat menunjang. 

 

 

 



 

 

 

 

 

C. Latar  Belakang  

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat 

Indonesia telah membawa kemajuan secara umum dan memberiakan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. 

Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum 

dinikmati oleh sebagaian masyarakat terutama yang masih berada dibawah 

garis kemiskinan. Dampak sosial ekonomi yang meliputi tingkat 

pengangguran yang tinggi, peningkatan angka penduduk miskin, rusaknya 

struktur sosial yang disebabkan kehilangan pekerjaan dan hilangnya 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta ancaman terhadap 

kerusakan sosial  yang mengarah pada kriminal sangat mengganggu laju 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Kebijakan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas 

kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus 

mengoptimalkan pembangunan daerah yang beroreantasi kepada 

kepentingan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus 



 

diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju 

pembangunan daerah. Salah satu membangun kehidupan berbangsa dan 

bernegara sangat ditentukan partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan.  

  Masalah kemiskinan bersifat kompleks, menyangkut banyak dimensi 

(multi dimensional) kehidupan, mulai dari dimensi sosial, kemanusian, hak, 

keadilan, ekonomi, hingga dimensi hukum, keamanan, dan politik. Di  

Indonesia naik dan turunya jumlah pemduduk miskin juga dijadikan sebagai 

salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Hal ini kiranya 

merupakan sesuatu yang wajar karena terkait langsung dengan tujuan hidup 

bernegara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6
 

Disisi lain kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu 

situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak 

mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap 

manusiawi.
7
  

Penanggulangan kemiskinan saat ini dilakukan dengan mengupayakan 

kebijakan atau program anti kemiskinan yang dapat berhasil apabila kaum 

miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Untuk 
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membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan 

kepedulian, komitmen, kebijakan, pengorganisasian, dan program yang 

tepat.  

 

  Program-program yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan 

selalu diupayakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun pada 

realitanya jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. 

Provingsi Lampung telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan serta 

dalam bidang kesehatan pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

Beberapa indikator untuk mengukur efektivitas yang pertama 

ketetapan sasaran yaitu apakah program KUBE ini sudah tepat sasarn dilihat 

dari anggota yang bergabung di KUBE tersebut yaitu anggota yang masih 

mempunyai pendapatan rendah, yang kedua yaitu sosialisasi program yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap kelompok usaha bersama, yang 

ketiga yaitu tujuan program berkaitan dengan sejauh mana hasil nyata 

program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang keempat 

yaitu pemantauan program sebagai kegiatan yang dilakukan setelah adanya 

program sebagai bentuk perhatian terhadap program tersebut. 
8
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Adapun Jumlah penduduk  miskin menurut kabupaten atau kota di 

Provingsi Lampung dapat dilihat pada  

Tabel 1. 

Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten atau kota di 

Provingsi Lampung tahun 2015 

Kabupaten/kota 
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 

2015 2016 

Lampung Barat 42.2 44.99 

Tanggamus 81.6 81.34 

Lampung Selatan 157.7 158.38 

Lampung Timur 170.1 172.61 

Lampung Tengah 164.4 165.67 

Lampung Utara 140.4 139.5 

Way Kanan 63.1 63.64 

Tulang Bawang 44.2 44.26 

Pesawaran 75.4 74.45 

Pringsewu 45.6 45.72 

Mesuji 16 15.74 

Tulang Bawang Barat 21.8 22.39 

Pesisir Barat 24 24.2 

Bandar Lampung 100.8 100.54 

Metro 16.2 16.26 

Provinsi Lampung 1163.5 1169.6 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung 2015 

 



 

Tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat miksin di Kabupaten 

Tanggamus pada tahun 2015 yaitu 81.6 jiwa dan pada tahun 2016 sebesar  

81.34 jiwa hal ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk 

miskin setiap tahunnya di kabupaten Tanggamus . Oleh karena itu diperlukan 

usaha-usaha masyarakat yang mampu mengubah sikap dan prilaku dalam 

proses apa yang kita sebut mengintegrasikan niat kepentingan kemitraan 

sebagai salah satu mengangkat derajat manusia. Secara khusus upaya 

pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk memajukan daerahnya yaitu 

dengan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melaui 

pemberian dana hibah kepada Kelompok Usaha Bersama yang disalurkan ke 

tiap-tiap kecamatan.  

Seperti di ketahui Al-Qur’an merupakan sumber tuntunan hidup 

manusia dalam menapaki dunia yang fana ini dalam rangka menuju 

kehidupan akhirat nanti. Salah satu bukti bahwa Al-Qur’an tersebut 

mempunyai daya jangkau dan daya kehidupan aktul, misalnya daya jangka 

dan daya aturnya dalam kehidupan perekonomian umat. 

Firman Allah dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10
9
 

                            

         

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.  
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Berdasarkan ungkapan ayat Al-Qur’an tersebut yaitu perintah untuk 

melaksanakan shalat dan meninggalkan segala aktivitas, apabila shalat telah 

ditunaikan maka diperintahkan untuk kembali mencari karunia Allah atau 

menjemput rezeki. Untuk memperoleh kebahagian yang sejati saat bekerja, 

kita harus memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat serta jasmani dan rohani. 

Sebagai manusia kita harus berusaha dan bekerja keras untuk mencari rezeki 

agar beruntung di dunia dan akhirat. Dengan kata lain islam tidak 

menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan 

ekonomi. Untuk mengurangi masyarakat miskin pemerintah mempunyai 

wewenang untuk masyarakat untuk memberdayakan masyarakatnya miskin 

khususnya di desa Sinar Sekampung kecamatan Air Naningan, sehingga 

pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang ada di 

desa Sinar Sekampung tersebut. 

Ekonomi masyarakat pedesaan adalah ekonomi rakyat kecil yang 

sumber dayanya masih rendah dan kegiatan ekonominya tidak terorganisasi 

dan lebih bersifat perorangan atau perkeluarga dan tidak terkait dengan 

berbagai peraturan, seperti peraturan perburuhan,jam kerja dan sebagainya. 

Begitu juga pelakunya bisa pria, wanita, bisa orang tua, orang muda dan 

anak-anak sekalipun.
10

  

KUBE merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial 

dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan 

menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha 
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Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE 

adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan 

UEP. KUBE sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan 

dengan strategi penguatan kelompok, pemberian bantuan stimulan usaha 

dan pendampingan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

dan Direktorat Penanggulangan Perdesaan, serta diperuntukan bagi 

pengentasan kemiskinan peserta PKH yang masih dalam masa transisi 

(status KSM-Keluarga Sangat Miskin). 

Di kecamatan Air Naningan tepatnya di desa Sinar Sekampung 

memiliki banyak potensi seperti potensi dibidang pengairan, pertanian, 

perkebunan, perternakan dan sebagainya. Tetapi masyarakat hanya 

mengandalkan mata pencaharian sebagai petani, padahal banyak potensi 

lainnya. Maka dari itu KUBE yang ada di desa Sinar Sekampung memilih 

pembudidayaan ikan lele karena melihat potensi pengairan yang cukup 

memadai selain itu masyarakat juga mempunyai penghasilan tambahan 

selain bertani. Dilihat dari beberapa desa yang rata-rata terdapat sungai dan 

irigasi, selain itu desa Sinar Sekampung bersebelahan dengan waduk 

bendungan batu tegi hal ini dapat memudahkan para petani lele untuk 

memanfaatkan air yang akan digunakan untuk membudidayaan iken lele, 

karena dalam budidaya lele sangat membutuhkan air yang cukup banyak. 

Dengan adanya KUBE diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan dan 

meningkatkan pendapatan petani, namun faktanya anggota yang bergabung 

di KUBE di desa Sinar Sekampung belum sepenuhnya paham dengan 



 

program dari Dinas Sosial tersebut, sehingga informasi yang di dapat 

tentang pembudidayaan ikan lele belum maksimal  diterima oleh anggota 

KUBE, jika anggota yang bergabung di KUBE lebih paham dengan 

program pembudidayaan ikan lele hal tersebut pasti dapat lebih 

meningakatkan pendapatan petani lele.  

Berdasarkan Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

penelitian secara mendalam dengan judul “Analisis Efektivitas Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Petani Lele Menurut Perspektif Ekonomi Islam ”(Studi Kasus KUBE Desa 

Sinar Sekampung Kec Air Naningan Kab Tanggamus). 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan peneltian sebagai berikut: 

1. Apakah KUBE petani ikan lele yang disponsori Dinas Sosial kabupaten 

Tanggamus itu? 

2. Bagaimana efektivitas program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

dalam meningkatkan pendapatan petani ikan lele? 

3. Apakah pandangan ekonomi Islam mengenai Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani ikan lele? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat P enelitian 

a. Tujuan Peneliti 



 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan 

petan i lele.  

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan 

petani. 

b. Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-

teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi 

pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya, khususnya  mengenai 

efektivitas program Kelompok Usaha Bersama dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam.  

2. Kegunaan Secara Praktisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan untuk pertimbangan  dan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut efektivitas program 

Kelompok Usaha Bersama dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam. Dengan adanya 

program KUBE harapan pemerintah, untuk dapat mengurangi angka 

kemiskinan  di kab Tanggamus khususnya di Desa Sinar 

Sekmapung. 



 

 

 

 

F. Metode Penelitian   

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
11

 Metode penelitian 

menurut Sugiyono adalah: “cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan dapat mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan.
12

 Berdasarkan pengertian tersebut, metode penelitian adalah 

suatu alat bantu untuk mengukur kevalidan dan  supaya dapat ditemukan dan 

dibuktikan kebenarannya.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu melakukan kegiatan lapangan tentu guna memperoleh 

berbagai data dari informasi yang dilakukan.
13

 Penelitian yang 

langsung dilapangan atau pada responden. Pada hakikatnya penelitian 

ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti 

menggali data-data yang bersumber dari lapangan. Penelitian ini pada 
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akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian  mengangkat data dari 

permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan 

dengan Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam 

meningkatkan pendapatan petani lele.  

b. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih 

mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada 

umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis 

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis.
14

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  

2. Sumber Data  

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data primer dan data 

sekunder.  

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang di peroleh atau dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya.
15

 Data primer juga adalah data 

yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang 
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menerbitkan atau menggunakannya. Dalam hal ini data- data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari Angota KUBE yang 

membudidayakan ikan lele di desa Sinar Sekampung.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder meliputi data-data penunjang dari data primer, yang 

didapatkan melalui perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti 

terdahulu yang telah  diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

pengumpul.
16

 Misalnya berasal dari buku-buku, dokumen, hasil 

penelitian terdahulu. Data sekunder meliputi data jumlah angota petani 

lele yang ada di desa Sinar Sekampung dan data penunjang lainnya. 

3. Populasi dan Sampel  

a.  Populasi  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang 

menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai 

sebuah penelitian.
17

 

Tabel 2 

Jumalah Anggota Kelompok Usaha Bersama 

 Desa Sinar Sekampung 

NO Nama kelompok Jumlah anggota 

1 Tunas muda 10 orang 
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2 Talang curuo jaya 10 orang 

3 Mandiri 10 orang 

4 Harapan maju 10 orang 

5 Talang simpang jaya 10 orang 

 Jumlah 50 orang 

Sumber laporan  pendamping KUBE FM desa Sinar Sekampung 

Dalam konteks ini populasi yang diambil adalah semua anggota 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE ) yaitu terdiri dari 5 kelompok yang 

bejumlah 50 anggota. M aka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

penelitian terdapat suatu populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi 

tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian 

saja, yang bisa dinamakan sampel. 
18

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti. Bila 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut.
19

 Menurut Suharsimi Arikanto apabila subjeknya kurang dari 
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100 lebih baik diambil semua, selanjutnya jika populadinya besar 

diambil antara 10-15% atau 20-25%.  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas semua populasi diambil 

sebagai sampel karena kurang dari 100. Pengambilan sampel adalah 

bertujuan untuk mengetahui jumlah anggota yang diambil yang akan 

dijadikan sebagai sampel adalah 50 orang anggota KUBE.   

Untuk menggunakan ukuran sampel, penulis menggunakan 

tehnik pengambilan sampling probability sampling yaitu tehnik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota.
20

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik pengumpulan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa 

metode yaitu : 

a. Tehnik Kuisioner  

Tehnik kuisioner adalah tehnik penelitian yang dilakukan dengan 

menyebar angket, sehingga dalam waktu relatif singkat dapat 

menjangkau banyak responden. Secara garis besar ada dua cara 

penggunaaan kuisioner, yaitu disebarkan kemudian diisi oleh respons 

dan digunakan sebagai pedoman wawancara dengan responden.
21
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Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Dimana sub variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan. Pada 

Skala Likert dilakukan dengan menghitung responden kesetujuan atau 

tidak kesetujuan terhadap objek tertentu. Artinya pertanyaan yang 

disusun peneliti memiliki kategori positif atau negatif.
22

  

b. Metode Observasi  

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atai fenomena yang ada pada objek penelitian.
23

 Tehnik yang 

penulis gunakan adalah observasi terfokus yaitu salah satu jenis 

pengamatan yang secara cukup spesifik telah mempunyai rujukan pada 

rumusan masalah atau tema dalam penelitian ini. Fokus pengamatan 

dalam penelitian ini terfokus bagaimana Efektivitas Program KUBE 

dalam meningkatkan pendapatan petani lele dalam Ekonomi Islam. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk observasi berperan 

yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

peneliti melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-

benar terlibat dalam keseharian responden. 

c. Metode Wawancara (Interview)  
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Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsug secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin men 

getahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondenya sedikit atau kecil.
24

 Metode ini peneliti gunakan guan 

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta informasi yang 

berkaitan dengan Program KUBE dalam meningkatkan pendapatan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada ketua pengurus 

KUBE dan kemudian anggota kelomok yang tergabung dalam 

kelompok pembudidayaan ikan lele.  

d. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mengumpulakan data yang tersedia yaitu 

biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto 

dan dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang 

tersimpan di website.
25

 Dalam dokumentasi ini penulis mengambil 

sejak observasi lapangan sampai turun ke lokasi penelitian di 

kelompok pembudidayaan ikan lele di Desa Sinar Sekampung. 

5. Pengolahan Data 
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Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan 

mengklasifikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar 

memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Sedangkan mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau 

menyusun menurut aturan tertentu.
26

 Pada umumnya pengolahan data 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
27

 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Editing merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data 

tersebut konsisten atau tidak.
28

 Karna dalam proses editing mengubah 

kata menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat 

digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang  

dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti akan mengetahui apakah data 

tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini. 

b. Sistematisasi data (sistematizing) 

sistematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
29

 Data yang telah 

dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan 
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permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika 

penulisan pedoman skripsi yang ada. 

 

 

 

6. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu 

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,malukan sintensis, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.
30

 . Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis 

dengan menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau fenomena, yaitu dengan cara memaparkan 

informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Anggota petani lele yang 

ada di desa Sinar Sekampung untuk selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengenai Analisis Efektivitas Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Lele 
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Menurut Perspektif Ekonomi Islam telah dilakukan peneliti sebelumnya, 

yaitu dilakukan oleh Anwar Sitepu Analisis Efektifitas Kelompok Usaha 

Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak cukup 

efektif sebagai instrument dalam penanganan fakir miskin. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak di wilayah berbeda dalam 

kurun waktu 2006 sampai 2015 tidak ditemukan bukti kuat bahwa KUBE 

dapat eksis dan efektif sebagai instrument penanganan fakir miskin. Usaha 

ekonomi yang dibangun anggotanya dengan menggunakan modal bersama 

yang berasal dari bantuan pemerintah ternyata tidak berkembang.
31

 

Penelitian ini juga sebelumnya juga dilakukan oleh Ibrahim Imron,  

Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto dengan judul penelitian 

tersebut adalah Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha 

Bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif hasil dari penelitian tersebut adalah 

Proses pemberdayaan masyarakat didesa dawuhan diawali dengan tahap 

pembentukan, kemudian pelaksaanaan dan yang terkhir adalah tahap 

penyerahan bantuan. Ketiga tahapan ini masih dalam fase initial yang berarti 

bahwa pemberdayaan berasal dari pemerintah, pemerintah untuk 

menstimulus masyarakat didesa dawuhan agar mampu mengembangkan 

kapasitasnya melalui kelompok usaha bersama. Untuk jangka pendek dari 

program pemberdayaan ini adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar 
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masyarakat sasaran pemberdayaan sedangkan untuk tujuan jangka panjang 

adalah peningkatan kualitas dan kemandirian masyarakat sasaran 

pemberdayaan didalam usaha ekonomi produktif dan kelembagaannya. 
32
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BAB 11 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemberdayaan Masyarakat  

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan berasal dari kata (daya) yang mendapat awalan ber-

menjadi kata (berdaya) artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya 

artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata (berdaya) apabila 

diberi awalan pe dengan mendapat sisipan m dan akhiran an menjadi 

(pemberdayaan) artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau 

mempunyai kekuatan.
33

 Pemberdayaan menujuk pada kemampuan orang. 

Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki 

kekuatan atau kemampuan dalam: a) memenuhi kebutuhan dasarnya 

sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja 

bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas 

dari kebodohan, bebas dari kesakitan : b) menjangkau sumber-sumber 

produktif yaang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka 

perlukan: c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka.
34
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Pemberdayaan juga berarti upaya untuk membangun daya yang 

memiliki dhu’afa dengan mendorong, memberikan motivasi dan 

meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta 

merubah untuk mengembangkannya. 
35

 

Berdasarkan difinisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: 

kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
36

Adapun cara yang ditempuh 

dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau 

dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan 

keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, 

meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki tersebut. 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan 

masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, 

baik karna kondisi internal (misalnya presepsi mereka sendiri), maupun 
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karna kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak 

adil).
37

 

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau 

membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang 

lebih baik secara seimbang. Karna pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat 

diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi 

dirinya.
38

 

Adapun upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) 

tahapan yaitu: 

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu 

berkembang titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan 

masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam 

rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta 

pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat 

masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang. 

3. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.
39
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3. Usaha Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan 

Usaha ekonomi produktif menurut Peraturan Direktorat Jendral 

Pemberdayaan Dapertemen Keuangan RI No.PER-19/PB/2005 tentang 

petunjuk penyaluran dana bantuan modal usaha bagi keluarga binaan sosial 

program pemberdayaan fakir  miskin melalui pola pengembangan terpadu 

kelompok usaha bersama dan lembaga keuangan mikro mendefinisikan 

usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukan 

untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, 

meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan (pendapatan) 

dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.
40

 

Usaha ekonomi produktif adalah salah satu bentuk usaha 

kesejahteraan sosial yang dikembangkan Dapertemen Sosial Republik 

Indonesia dalam perspektif yang lebih luas merupakan bagian tak 

terpisahkan dari kegiatan pemerintah dalam upaya menggerakan ekonomi 

keluarga dan komunitas, khususnya dalam mengatasi kemiskinan di 

pedesaan, atau dalam istilah Ismawan, dikenal sebagai ekonomi 

kerakyatan. 

Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat menurut 

Kethi, secara kasar dapat dikelompokan menjadi: 

a. Kegiatan primer dan skunder: pertanian, perkebunan, perternakan 

(semua dilakukan dalam sekala terbesar dan susten), pengerajin kecil, 

penjahit, makanan kecil dan semacamnya. 
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b. Kegiatan-kegiatan tersier: trasportasi kegiatan sewa-menyewa baik 

perusahaan, tanah, maupun alat produksi. 

c. Kegiatan-kegiatan distribusi: perdagangan jenis usaha lainya. 

d. Kegiatan-kegiatan jasa lain, penyemis sepatu, tukang cukur, montir, 

tukang sampah, juru potret, juru potret jalanan, dan sebaginya. 

Mengingat usaha ekonomi produktif merupakan bagian dari ekonomi 

kerakyatan yang mempunyai fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi 

keluarga dan komunitas maka upaya pemberdayaan adalah tuntutan yang 

harus diwujudkan. Pemberdayaan usaha kecil tersebut menjadi salah satu 

pilihan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan. 

B. Efektivitas Program Kegiatan KUBE 

1. Pengertian Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat 

membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efeknya. 

Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan-tujuan.
41

 

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata 

“efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas 

dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti 

bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau 

                                                             
41 Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer 

dan Kosa Kata Baru (Surabaya : Mekar, 2008), hlm. 132 



 

dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.
42

 Adapun 

pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu 

organisasi. 

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah 

sebagai berikut:  

a. Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari 

pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya.
43

 

b. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok 

aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan 

sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila 

tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
44

 

c. Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara output 

dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap 

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau 

kegiatan.
45
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Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa 

para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok 

utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam 

melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan 

mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. 

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. 

Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat 

menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. 

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas 

menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada 

hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang 

menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah 

dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan 

efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai 

dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang 

diinginkan.  

2. Ukuran  Efektifitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Tingkat 

efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 



 

ditentukan  dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasi 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Menurut pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail Nawawi dalam 

bukunya “Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja” menyebutkan 

kriteria efektivitas organisasi, sebagai berikut: 
46

 

a. Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran 

utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, 

pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan 

sebagainya. 

b. Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan 

sumber daya yang langka oleh organisasi. 

c. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan 

organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.  

d. Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan 

organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. 

e. Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada 

tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam memperbesar 

kapasitas dan potensinya untuk berkembang. 
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Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas menurut Martani dan 

Lubis ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu: 
47

 

a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 

input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 

organisasi. 

c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) 

yang sesuai dengan rencana. 

Sedangkan Menurut Budiani  (mengenai ukuran efektifitas program 

didalam sebuah organisasi, yaitu :  

a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat 

dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 

b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam 

melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan 

program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan 

sasaran peserta program pada khususnya.  

c. Tujuan program, Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan 

program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah 

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta 

program.
48

 

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di 

atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar 

ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu menunjukan pada 

tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan 

dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga 

terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Disini 

peneliti menggunakan teori Budiani dalam mengukur efektivitas program 

KUBE yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya 

tujuan dan perubahan nyata. 

C. Pogram Kelompok Usaha Bersama  

1. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

KUBE merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial 

dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan 

menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE 

adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan 

UEP. KUBE sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan 

dengan strategi penguatan kelompok, pemberian bantuan stimulan usaha 
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dan pendampingan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

dan Direktorat Penanggulangan Perdesaan, serta diperuntukan bagi 

pengentasan kemiskinan peserta PKH yang masih dalam masa transisi 

(status KSM-Keluarga Sangat Miskin). KUBE sebagai skema 

penanggulangan kemiskinan yang strategis mendorong perlunya telaahan 

yang berfokus    pada indikator keberhasilan KUBE terhadap kemandirian 

keluarga fakir miskin penerima UEP, aspek yang menjadi ukuran 

keberhasilan KUBE dan bagaimana performa kerja pendamping.  

Secara operasional usaha, program KUBE dilaksanakan secara 

kelompok dengan jumlah 10 anggota. Program KUBE dibentuk dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum memiliki  

kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan 

kesejahteraannya. Melalui program KUBE, mereka dapat dibantu untuk 

memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial 

dan perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. 

Sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak 

mempunyai sumber pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi 

sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, 

sandang, air bersih, kesehatan dan pendidikan). 

2. Tahapan Kegiatan KUBE 

Tahapan Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama  

1) Tahap Persiapan (Tahun Pertama) 

a.  Pembentukan kelompok sesuai dengan kriteria sasaran  



 

b. Penentuan Jenis Usaha  

c.  Bimbingan Kelompok  

d. Penentuan Pendamping dan pelatihan pendamping  

2) Tahap Pelaksanaan (Tahun Kedua)  

a. Pemberian Bantuan  

b. Pelatihan anggota Kelompok Usaha Bersama  

c. Bimbingan kelompok  

d. Bimbingan usaha kelompok  

e. Bimbingan pemasaran hasil  

f. Evaluasi pengembangan Kelompok Usaha Bersama 

3) Tahap Monitoring  Monitoring dilakukan terhadap  proses 

pelaksanaa yang sedang berjalan untuk menilai apakah pelaksaan sudah 

sesuai dengan rencana. Monitoring dilakukan 2 kali dalam satu tahun.  

4) Tahap Evaluasi  Evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah 

keluaran, hasil, dan tujuna dari program sudah tercapai. Tujuan dari 

evaluasi untuk mengetahui dampak terhadap kesejahteraan hidup 

keluaga miskin dan keluarganya. Evaluasi dilakukan 1 kali dalm satu 

tahun pada akhir tahun. 

3. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan 

salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun 

kemampuan warga masyarakat/ keluarga miskin dalam memecahkan 

masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna 



 

meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Dimensi sosial dan ekonomi 

menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE.  

Secara sosial, KUBE menjadi wadah bergabungnya warga 

masyarakat/ keluarga miskin, sehingga memungkinkan mereka melakukan 

interaksi sosial yang positif dan demokratis. Melalui KUBE warga 

masyarakat/ keluarga miskin dapat meningaktkan kemampuan 

berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal dan kelompok 

secara timbal balik, yang pada akhirnya menikat dan martabat kemanusiaan 

mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok, 

member kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, kemampuan 

bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses sumber-

sumber dan menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang demokratis. 

KUBE bagi fakir miskin merupakan sarana untuk meningkatkan 

Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), 

memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, 

meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan 

potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya 

kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan 

modal usaha dan sarana prasarana ekonomi. 

Secara operasional usaha, program KUBE dilaksanakan secara  

kelompok dengan jumlah anggota kurang lebih 5-10 anggota. Program 

KUBE dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 

belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan 



 

kesejahteraannya. Melalui program KUBE, mereka dapat dibantu untuk 

memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial 

dan perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik.  

KUBE bagi fakir miskin merupakan sarana untuk meningkatkan 

Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), 

memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, 

meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan 

potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya 

kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan 

modal usaha dan sarana prasarana ekonomi. 

4. Kriteria Anggota Penerima Bantuan Program KUBE 

1. Keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan di bawah 

Rp.500.000 ribu perbulan 

2. Warga masyarakat yang berdomisli tetap 

3. Berusia 17 tahun dan maksimal 50 tahun 

4. Menyatakan kesedian dalam kelompok 

5. Memiliki potensi dan keterampilan dibidang usaha ekonomi tertentu.
49

 

D. Konsep Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam  

Dari semua uraian kegiatan untuk mencari harta yang diridhoi Allah 

maka pengertian ekonomi Islam itu sendiri adalah kumpulan norma hukum 
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yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist yang mengatur urusan 

perekonomian umat manusia. 

Menurut Hasamuzzaman (1984) ekonomi Islam adalah suatu ilmu 

yang mempelajari ekonomi dalam prinsip Islam atau membawa ekonomi 

sejalan dengan syari’ah.
50

 

Definisi lain mengatakan ekonomi Islam adalah ilmu yang 

mempelajari usaha manusia untuk mengelokasikan dan mengelolah sumber 

daya untuk mencapai falah berdasarkan pada perinsip-perinsip dan nilai Al-

Qur’an dan sunnah.
51

 

Berdasarkan berbagai definisi dapat diartikan bahwa ekonomi Islam 

bukan hanya peraktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan 

komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujud dan prilaku 

ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencangkup cara 

memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mewujudkan 

alternative solusi berbagai permasalahan ekonomi. 

2. Prinsip Ekonomi Islam 

a. Prinsip Ekonomi Islam 

Syarat suatu bagunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, 

jika bangunan tersebut yang kokoh ekonomi Islam maka tiang 

penyangganya sebagai berikut: 
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1. Siap menerima risiko 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman 

oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan 

keluarga yaitu menrima risiko yang terkait risiko dengan pekerjaan 

itu. Keutungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan 

pekerjaanya karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang 

diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip 

dimana ada manfaat, disitu ada risiko. 

2. Tidak melakukan penimbunan 

Dalam ekonomi islam, tidak seseorangpun diizinkan untuk 

menimbun barang ataupun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa 

digunakan. Dengan kata lain hukum Islam tidak memperbolehkan 

uang kontan (cash) yang mengangur tanpa dimanfaatkan oleh sebab 

itu pemerintah harus memberi sangsi bagi mereka yang menimbun 

uang dengan menggunakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini 

dikarnakan uang harus secara kontan mengalir dalam ekonomi 

Islam, bukan berhenti disatu simpul. 

3. Tidak monopoli 

Dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan seseorang, baik dari 

perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. 

Harus ada kondisi persaingan bukan monopoli atau oligopoly. Islam 

mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul 



 

khairat, defraciation, segala Sesuatu di dunia ini mengalami 

deprisiasi kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. 

4. Pelarangan Riba 

Ada beberapa pendapat bahwa Al-Qur’an hanya melarang riba 

dalam bentuk bunga dan bunga yang diperaktekan oleh Bank 

konvensioanal. Namun Jumhur Ulama mengatakan bahwa bunga 

Bank adalah riba. Meurut Ali bahwa seluruh jenis interes adalah riba 

termasuk bunga Bank dan diharamkan (dilarang) sebgai firman 

Allah SWT  dalam Al-Qur’an surah Al-Baqorah :278 

                           

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang yang beriman. 

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 ini Allah SWT 

menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah 

bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah SWT 

mengatakan : ”Jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba 

itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta 

kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu. Mustahillah 

seseorang uang mengakui beriman dan bertakwa melakukan riba, 

karena perbuatan-perbuatan itu mungkin ada pada diri seseorang 

pada saat atau waktu yang sama. 

 

 



 

5. Solidaritas Sosial 

Solidaritas sosial seseorang muslim terhadap sesamanya dapat 

diibaratkan dalam satu tubuh jika satu anggota tubuh sakit, maka 

seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jika seseorang muslim 

mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainya 

untuk menolong orang muslim itu (denga cara membayar zakat, 

infak dan shadaqoh). Hal ini sebagai firman Allah SWT dalam surah 

Al-An’am :152 

                                

                                

                             

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan 

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 

kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah 

kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan 

penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat. 

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan 

cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan 

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 

kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu 

berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji 



 

Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu 

ingat. 

3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam 

Nilai-nilai yang bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan 

nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:
52

 

a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 

keberanian dan konsistensi pada kebenaran 

b. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta 

sebagai tugas sesorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki 

tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan 

kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi 

atau kelompok tertentu saja. 

c. Takaful, (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan 

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, 

namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang 

E. Pendapatan Masyarakat 

1. Pengertian Pendapatan  

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan 

dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos 
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dan laba. Pendapatan atau upah juga berarti uang yang dibayar oleh orang 

yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 

tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang diterima atau yang 

dihasilkan suatu masyarakat tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat pada 

suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan 

ekonomi masyarakat tertentu. 

Meurut Georgi Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat sebagai 

pendapatan perorangan ( personal income) yaitu pendapatan yang diterima 

rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan.
53

 

Pendapatan per kapita ( per kapita income) adalah pendapatan rata-

rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu 

tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai 

barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu Negara 

pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari 

pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk 

suatu Negara pada tahun tersebut. 

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk 

disuatu Negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian 

pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. 

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran 

dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per 

kapitanya, semakin makmur negara tersebut. 
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Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang atau 

uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan 

aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat 

yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, 

namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan 

pembangunan. 

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atas 

kegiatan yang telah dilakukanya. Setiap kepala keluarga mempunyai 

ketergantungan hidup terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, 

dan beragam kebutuhan lainya. 

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar 

hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari distribusi, 

retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemil 

ikan pribadi.
54

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam memproduksi, bahkan 

menjadikanya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang 

mampu, lebih dari itu Allah member balasan yang setimpal yang sesuai 

dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah Q.S An- Nahl (16) ayat 

97: 
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Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan. 

Al- Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan dengan jelas bahwa manusia di bumi ini diciptakan untuk 

bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam 

Al- Qur’an Al-Balad (90) ayat 4: 

            

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam 

susah payah. 

Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah 

kepada seseorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah kepada 

sesorang pekerja, pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang 

telah dilakukan (adil) dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. 

Selain itu dilarang melakukan eksploitasi tenaga seseorang pekerja. Oleh 

karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah atau 

jenis pekerjaan yang akan dilakukan. 

2. Jenis-Jenis Pendapatan 

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen dari 

Milton friedman, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu: 

 



 

a. Pedapatan Permanen (Permanent Income) 

Yaitu pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan 

dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya pendapatan dari hasi panen 

padi atau pendapatan permanen dapat disebut juga pendapatan yang 

diperoleh dari semua faktor yang mementukan kekayaan. Secara garis 

besar pendapatan permanen ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu:
55

 

1. Gaji dan upah 

Imbalan yang diperoleh seseorang setelah orang tersebut 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu 

satu hari, satu minggu atau satu bulan. Sedangkan dalam islam upah 

merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member 

pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 

2. Pendapatan dari usaha sendiri  

Merupakan  nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dari 

biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri 

atau keluarga sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya 

ini biasanya tidak diperhitungkan. 

3. Pendapatan dari usaha lain 

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan 

ini merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil 

menyewakan asset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari 

pihak lain, pendapatan pensiun dan lain-lain. 
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b. Pendapatan Sementara 

Yaitu pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang 

termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah 

dan lain sebaginya yang sejenis. 

Menurut teori konsumsi Jhon Maynard Keynes menjelaskan bahwa 

konsumsi saat ini (current consumtion ) sangat dipengaruhi oleh 

pendapatan disposable saat ini (current disposable income). Menurut 

Keynes ada batas  konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat 

pendapatan. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun 

tingkat pendaptan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan 

otonomus (autonomus consumtion ). Jika pendaptan disposable 

meningkat, maka konsumsi juga meningkat, hanya saja peningkatan 

konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. 

Pendapatan lain yang dikemukan Keynes dalam fungsi 

konsumsnya adalah pendapata yang terjadi (current income) yaitu bukan 

pendapatan yang diperoleh sebelumnya, dan bukan pula pendapatan yang 

diperkirakan terjadi dimasa yang akan dating (yang diharapkan). Selain 

itu terdapat pula pendapatan absolute.
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3. Sumber pendapatan 

Adapun sember  pendapatan masyarakat atau rumah tangga yakni : 

1. Dari upah dan gaji yang terima sebagi ganti tenaga kerja 

2. Dari hak milik seperti modal dan tanah  
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3. Dari pemerintah.  

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji diseluruh rumah tangga 

disebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerja (keahlian, pelatihan, 

pendidikan, pengalaman dan seterusnya) dan dari perbedaan jenis pekerjaan 

(bahaya, mengasikkan, glamor, sulit dan sebaginya. Pendapatan rumah 

tangga juga beragam munurut jumlah anggota rumah tangga tergantung 

pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Sednagkan pendapatan  

transfer dari pemerintah mengalir secara substansial, tetapi tidak secara 

eksklusif ditujukan pada masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. 

Kecuali  untuk jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang secara umum 

untuk memberikan pendapatan pada orang yang membentukan.
57

 

Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan itu merupakan 

gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan didalamnya, 

yang satu sama lain terus berinterksi diberbagai pasar (pasar output, pasar 

tenaga kerja dan sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi 

tentunya akan relative lebih mudah mencukupi berbagai kebutuhan 

hidupnya, bahkan cenderung untuk menikmati kemewahan. Tidak 

mengherankan jika orang-orang berpendapatan tinggi menikmati standar 

hidup yang lebih tinggi pula, mulai dari perumahan yang lebih 

menyenangkan, perawatan kesehatan yang lebih bermutu, mobil yang lebih 

indah, pesiar lebih sering keberbagai tempat dan sebagainya.
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4. Ukuran Pendapatan Usaha Tani 

Menurut Soekartawi beberapa istilah yang terkait dengan pengukuran 

pendapatan usaha tani antara lain:
59

 

a. Pendapatan kotor usaha tani adalah ukuran hasil perolehan total 

sumberdaya yang digunakan dalam usaha tani. Istilah lain untuk 

pendapatan kotor usaha tani adalah nilai produksi atau penerimaan kotor 

usaha tani. 

b. Pendapatan kotor tunai didefinisikan sebagai nilai mata uang yang 

diterima dari penjualan produk usaha tani. Pendapatan kotor tunai usaha 

tani tidak mencangkup pinjaman uang untuk keperluan usaha tani yang 

berbentuk benda dan yang dikonsumsi. 

c. Pendapatan kotor tidak tunai adalah pendapatan yang bukan dalam 

bentuk uang, seperti hasil panen yang dikonsumsi, hasil panen yang 

digunakan bibit atau makanan ternak, untuk pembayaran disimpan 

digudang, dan menerima pembayaran dalam bentuk benda. 

d. Pengeluaran total usaha tani didefinisikan sebagai nilai semua input yang 

habis terpakai didalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja 

keluarga petani. Pengeluaran usahatani meliputi pengeluaran tunai dan 

pengeluaran tidak tunai. 
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e. Pengeluaran tunai adalah pengeluran berdasarkan nilai uang. Jadi segala 

pengeluaran untuk keperluan kegiatan usaha tani yang dibayar dalam 

bentuk benda tidak termasuk dalam pengeluaran tunai. 

f. Pengeluaran tidak tunai adalah nilai semua input yang digunakan namun 

tidak dalam bentuk uang. Misalnya nilai barang dan jasa untuk keperluan 

usahatani yang dibayar dengan benda. 

g. Pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan kotor usaha tani 

dengan total pengeluaran usaha tani. Pendapatan bersih usaha tani 

mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani akibat dari 

penggunaan faktor-faktor produksi. Pendapatan yang besar bukanlah 

sebagai petunjuk bahwa usaha tani efisien. 

5. Konsep Islam Tentang Pendapatan 

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang uang 

yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan 

yang bersumber dari syari’at Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, 

sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun 

berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolah ukur berhasilnya 

pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan 

atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga 

mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang pangan, 

papan dan beragam kebutuhan lainya. 



 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan minimu, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik 

adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru 

dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
60

 

Istilah pendapatan dan keuntungan adalah sinonim dengan istilah 

laba dalam bahasa Indonesia, profit dalam bahasa inggris dan ribh dalam 

bahasa arab. 

Menurut ulama’ Malikiyah, pendapatan bersih atau laba dibagi 

menjadi tiga macam yaitu:
61

 

a. Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), Ribh Tijari dapat diartikan sebagai 

pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan 

sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Dalam hal ini 

termasuk laba hakiki sebab laba itu muncul karena proses jual beli. 

b. Al- Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang dagangan 

sebelum penjualan. 

c. Al- Faidah, yaitu pertambahan pada barang milik yang ditandai dengan 

perbedaan antara harga, waktu pembelian dan penjualan, yaitu sesuatu 

yang baru berkembang dari  barang-barang yang dimiliki. 
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Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan 

dalam mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat 

memberi pengaruh dalam penentuan batasan pengambilan keutungan 

yaitu: 

a. Kelayakan dalam penetapan laba 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam 

mengambil laba dengan menentukan batas laba ideal (yang pantas dan 

wajar) yang dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini 

sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya 

peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada penambahan 

laba 

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba dengan 

tingkat resiko, maka semakin tinggi pula laba yang diinginkan 

pedagang 

c. Masa perputaran modal 

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan 

oleh pelangan atau seseorang pengusaha, yaitu semakin panjang 

perputaran dan bertambahnya tingkat risiko maka semakin besar pula 

laba yang diinginkan. Begitu pula sebaliknya, semakin berkurangnya 

ting 

 



 

Menurut Ibnu Qodammah laba dari harta ialah pertumbuhan pada 

modal, yaitu pertambahan nilai barang dagang. Dari pendapatan ini 

dapat dipahami bahwa laba itu ada karena adanya pertambahan pada 

nilai harta yang ditetapkan untuk berdagang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Desa Sinar Sekampung 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sinar Sekampung 

Pada tanggal 4 Desember 2015, masyarakat pedukuhan Talang Masjid 

mengadakan musyawarah atau rapat pembentukan panitia tentang 

pengusulan pemekaran pekon Talang Masjid mekar dari pekon Way Harong 

yang digagas oleh beberapa orang tokoh masyarakat yang mewakili dari 

beberapa dusun disekitarnya tokoh-tokoh masyarakat tersebut antara lain: 

1. Fauzi M Nur   5. Sultami  

2. Suryadi    6. Siswadi  

3. Hadi    7. Rini Hasnawati 

4. Jamhari Johan   8. Zainal Arifin 

Hasil musyawarah tersebut, maka kepala pekon Way Harong 

Kecamatan Pulau Panggung (belum pemekaran kecamatan) membuat surat 

keputusan Kepala Pekon Nomor: 29.04.19.2005 tentang susunan panitia 

persiapan pemekaran wilayah pendukuhan Talang Masjid pada tanggal 4 

Desember 2005 dan surat keputusan Badan Hipun Pemekonan (BHP) 

Nomor: 01.04.19.1502.2005 tentang penyelenggaraan pemekaran wilayah 

pendukuhan Talang Masjid. 



 

Dengan dasar usulan pemekaran tersebut, maka turunlah peraturan 

daerah pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor: 11 tahun 2006 tentang : 

pemekaran pekon tanggal 22 Desember 2006 yang pekon Talang Masjid 

dirubah menjadi Pekon Sinar Sekampung. Sampai dengan sekarang yang 

terdiri dari 8 dusun atau pendukuhan yaitu: Dusun Talang Masjid, Dusun 

Talang Keluarga, Dusun Sinar Baru, Dusun Talang Simpang, Dusun 

Segerning 1, Dusun Segerning 2, Dusun Talang Way Tebu dan Dusun 

Talang Curup.  

2. Visi dan Misi Desa Sinar Sekampung 

a. Visi Desa 

1. Terwujudnya desa Sinar Sekampung yang mandiri, aman, sehat, 

cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia. 

b. Misi Desa 

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang 

memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh pekon agar 

tercapainya Visi pekon tersebut. Maka misi pekon Sinar Sekampung 

adalah: 

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan 

2. Meningkatkan kapasitas pemerintah lokal 

3. Meningkatkan kemandirian masyarakat 

4. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pekon 

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat 

6. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat 



 

3. Kondisi Umum Pekon 

a. Demografi  

1. Letak dan Luas Wilayah 

Pekon Sinar Sekampung merupakan salah satu dari 10 pekon di 

Wilayah Kecamatan Air Naningan Pekon Sinar Sekampung 

mempunyai wilayah seluas 1.300 hektar 

2. Iklim  

Iklim Pekon Sinar Sekampung sebagaimana pekon-pekon lain 

diseluruh Indonesia mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal 

tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada 

di Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus Provinsi Lampung. 

3. Batas Wilayah  

a) Sebelah utara berbatasan dengan sungai Way Sekampung 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Way Harong 

c) Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Air Kubang 

d) Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Way Harong dan Pekon 

Batu Tegi. 

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

1. Jumlah Penduduk 

Pekon Sinar Sekampung mempunyai jumlah penduduk 4.950 jiwa 

yang tersebar dalam 8 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut: 

 



 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase % 

1 Laki-Laki 2.550 51,52 

2 Perempuan 2.400 48,48 

 Jumlah 4.950 100,00 

Sumber : Monografi Desa Sinar Sekampung 2016 

Dilihat dari jenis kelaminya jumlah penduduk Desa Sinar 

Sekampung terdiri dari 4.950 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 2.250 

jiwa atau sebesar 51.51% penduduk dan 2.400 jiwa atau 48,48% 

penduduk berjenis perempuan. Jadi dapat dilihat bahwa penduduk laki-

laki banyak disbanding penduduk perempuan. 

2. Penduduk Berdasarkan Agama 

Penduduk Desa Sinar Sekampung dilihat dari sisi agama yang 

mayoritas beragama Islam dam ada juga yang beragama non muslim, 

berikut table persentase menurut keagamaan. 

Tabel 4 

Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah Persentase % 

1 Islam 4.945 99,89 

2 Kristen 5 0,11 

 Jumlah 4.950 100,00 

Sumber : Monografi Desa Sinar Sekampung 2016 



 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa mayoritas (99,89%) 

penduduk desa Sinar Sekampung adalah beragama Islam, sedangkan 

sebesar (0,11%) beragama Kristen. Ini menunjukan bahwa nilai-nilai 

Islami masi melekat pada masyarakat desa Sinar Sekampung dan sarana 

peribadahan yang berada di desa Sinar Sekampung yaitu 10 masjid dan 

10 bagunan mushola. 

3. Tingkat Pendidikan 

Indikator pendidikan dapat digunakans sebagai ukuran untuk 

menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan 

diharapkan akan dapat menambah produktifitas penduduk dan 

pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 

masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Berikut 

ini tabel berdasarkan tingkat pendidikan: 

Tabel 5 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase % 

1 Pra sekolah 739 21,11 % 

2 SD 1399 39,96 % 

3 SLTP/SMP 838 23,94 % 

4 SLTA/SMA 467 13,34 % 

5 S.1 58 1,65 % 

 Jumlah 3501 100 % 

Sumber: Monografi Desa Sinar Sekampung 2016 

 



 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa 

Sinar Sekampung tamat sekolah SD dengan jumlah 1399 atau 39,96 %, 

diikuti penduduk yang tamat SLTP/SMP dengan jumlah 838 atau 23,96 

% dan SLTA/SMA berjumlah 467 atau 13,34 % sedangkan lulusan 

Sarjana S1 hanya 58 atau 1.65 %, hal ini menunjukan masih rendahnya 

tingkat kesadaran masyarakat desa Sinar Sekampung terhadap 

pendidikan dan lebih ditingkatkan agar tercipta potensi sumber daya 

manusia yang berkualitas. Dari data yang ada fasilitas pendidikan yang 

ada di desa Sinar Sekampung diantaranya, 3 TK/PAUD/RA, dan 3 SD. 

4. Kondisi Ekonomi 

Mata pencaharian sebagian besar warga desa  Sinar Sekampung 

adalah sebagian petani dan wiraswasta. Mereka mengelola pertanian 

yang masih mendominasi area wilayah mereka. Berikut ini jumlah 

penduduk desa Sukaraja berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat 

pada Tabel 4 sebagai berkut: 

Tabel 6 

Jumlah Penduduk  Desa Sinar Sekampung Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan 

No  Jenis Pekerjaan Jumlah  Persentase% 

1 Petani  761 64,38 % 

2 PNS 32 2,71 % 

3 Pedagang 116 9,81 % 

4 Buruh Tani 126 10,66 % 

5 Wirausaha 147 12,44 % 



 

 Jumlah  1182 100 % 

Sumber :Monografi Desa Sinar Sekampung 2017 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebesar 64,38 % dari 

penduduk desa Sinar Sekampung mata pencaharian sebagai petani, 

sedangkan sebesar 2,71 % sebagai PNS, sebesar 9,81 % sebagai 

pedagang, sebesar 10,66 %  sebagai buruh tani, sebesar 12,44% 

sebagai wirausaha.  

Dari tabel di atas jelas dapat dilihat bahwa 64,38 % atau 

sebagian besar masyarakat desa Sinar sekampung adalah sebagai 

petani yang mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian untuk 

mencukupi keutuhan keluarga, hal ini sesuai dengan topografi Desa 

Sinar Sekampung yang memiliki potensi sumber daya ekonomi 

dibidang pertanian khusunya seperti pertanian tanaman pangan padi, 

kelapa, cacao, kopi, lada dan lain sebagainya. Peluang usaha ekonomi 

dibidang pertanian ini akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat 

oleh sebab itu pentingnya sumber daya manusia yang berperan aktif 

dan berpengetahuan luas untuk mengembangkan dan mengelola 

sumber daya alam yang ada di desa Sinar Sekampung sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar. 

5. Tingkat Kesehatan 



 

Kesehatan memberikan perana penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan 

masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. 

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, 

murah dan merata. 

Untuk kesehatan di desa Sukaraja terdapat prasarana kesehatan 

yang terdiri dari posyandu, bidan, dukun bayi dan kader kesehatan. 

Tabel 7 

Jumlah Prasarana Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

ssumber :Monografi Desa Sinar Sekampung 2017 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana kesehatan yang 

paling banyak di desa Sinar Sekampung adalah kader kesehatan dan 

dukun bayi sedangkan paling sedikit adalah bidan dan posyandu. Hal 

ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesehatan 

belum tinggi karena masih sedikit prasarana kesehatan di desa Sinar 

Sekampung. 

Prasarana Kesehatan Jumlah 

Bidan 1 

Posyandu 1 

Dukun bayi 2 

Kader Kesehatan 3 



 

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Sinar 

Sekampung di peroleh bahwa informasi untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan biasanya diperoleh di puskesmas yang ada dikecamatan 

dengan membawa kartu berobat jamkesmas atau jamkesda secara 

gratis. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan 

pelayanan kesehatan untuk tingkat perawatan lebih lanjut seperti di 

rumah sakit karena tidak memiliki BPJS. Bahkan banyak yang belum 

tahu bagaimana caranya memperoleh kartu BPJS, sehingga pelayanan 

kesehatan hanya seadanya.62 

Dari hal di atas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan 

masyarakat desa Sinar Sekampung sudah cukup bagus. Banyak dari 

masyarakat yang sudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan 

secara maksimal. Hanya saja kurangnya informasi kesehatan serta 

ktidak tahuan masyarakat menyebabkan kualitas kesehatan 

masyarakat desa Sinar Sekampung kurang merata. 

B. Gambaran KUBE Desa Sinar Sekampung  

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa 

Sinar Sekampung kecamatan Air Naningan 

KUBE adalah organisasi atau wadah komunitas pengusaha kecil yang 

mempunyai tujuan bersama dalam mencapai keinginan untuk perubahan 

demi kemajuan dalam berwirausaha. KUBE desa Sinar Sekampung 
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memiliki seorang pendamping yaitu ibu Hanifah.  Kelompok usaha bersama 

desa Sinar Sekampung berdiri pada tanggal 5 Agustus 2015 dan terdapat 5 

kelompok usaha bersama yang tersebar di desa Sinar Sekampung kecamatan 

Air Naningan yang masing-masing kelompok memiliki 10 anggota jadi 

jumlaah anggota KUBE desa Sinar Sekmapung adalah 50 anggota.  

Sebagaimana setiap orang boleh menjadi anggota KUBE, atas dasar 

kesadaran, sukarela, dan terbuka. Di dalam badan pengurusan terdiri atas 

ketua, sekertaris dan bendahara. Dalam hal ini masyarakat desa Sinar 

Sekampung membentuk Kelompok Usaha Bersama guna untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. 

Anggota kelompok usaha bersama (KUBE) budidaya lele desa Sinar 

Sekampung kecamatan Air Naningan tahun 2015 berjumlah 50 orang, yang 

terdiri dari:
63

 

Tabel 8 

Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

NO Nama KUBE Nama Anggota Jenis Usaha 

1 Tunas Muda 

1. Usniah 

2. Nur Hidayat 

3. Sunaidah 

4. Runtah 

5. Nur Hasana 

6. Sanah 

7. Epi Talia 

8. Yurnalis 

Budidaya ikan lele 
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9. Nasrah 

10. Turidah 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Talang Curup Jaya 

1. Turmaji 

2. Surna wijaya 

3. Turino 

4. Gipan 

5. Sumaryo 

6. Sali 

7. Rudi 

8. Haryanto 

9. Tajudin 

10. Sunanto 

Budidaya ikan lele 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Mandiri  

1. Gino 

2. Surnawan 

3. Suparman 

4. Daryoko 

5. Tri yono 

6. Trubus 

7. Suwondo 

8. Hardiansyah 

9. Herman 

10. Tomi 

Budidaya ikan lele 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan Maju 

1. Sarto 

2. Hendri yadi 

3. Sehono 

4. Dayono 

5. Hayrudin 

6. Wahyudi 

7. Rudiyono 

8. Siswanto 

Budidaya ikan lele 



 

9. Anton 

10. Agus 

 

5 
Talang Simpang 

Jaya 

1. Asnawi 

2. Jumaidi 

3. Saiful 

4. Wiranata 

5. Jogolani 

6. Denli 

7. Heldianto 

8. Okta apriyanto 

9. Indra 

10. Agam prayoga 

Budidaya ikan lele 

 Jumlah            50 orang  

Sumber KUBE desa Sinar Sekampung 

Dari tabel di atas setiap kelompok terdiri dari 5 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 10 anggota, yaitu kelompok tunas 

muda, kelompok talang curup jaya, kelompok mandiri, kelompok harapan 

maju dan kelompok talang simpang jaya, jadi jumlah seluruh anggota yaitu 

50 orang termasuk ketua, sekertaris dan bendahara.  

Kelompok usaha bersama di desa Sinar Sekampung mempunyai 

kegiatan rutin yaitu melakukan pertemuan setiap 1 bulan sekali. Pertemuan 

ini membahas tentang kegiatan usaha budidaya lele di lapangan seperti 

kendala dan hambatan yang sedang dihadapi maupun keadaan kelompok 

usaha bersama saat ini. 



 

Adanya kelompok usaha bersama ini diharapkan agar petani budidaya 

lele di desa Sinar Sekampung mampu menghasilkan dan meningkatkan 

sumber daya alam yang dimiliki dengan kualitas sumber daya manusia yang 

mampu bersaing. 

 

 

 

 

2. Visi dan Misi Kelompok Usaha Bersama 

a. Visi  

1) Menumbuh kembangkan semangat  dalam wirausaha bagi pelaku 

usaha dikawasan kelurahan Sinar Sekampung 

2) Menunjukan kemandirian usaha sosial dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga. 

b. Misi  

1) Memberikan pembelajaran dalam hidup berorganisasi 

2) Membangun kebersamaa antar sesame anggota 

3) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar anggota dan masyarakat  

4) Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus 

meningkatkan status social di masyarakat. 

c. Tujuan Kelompok Usaha Bersama 



 

Tujuan Kelompok Usaha Bersama diarahkan pada upaya 

mengurangi angka kemiskinan, dengan cara mensejahterahkan 

masyarakat, melalui :  

1) Peningkatan pendapatan  

2) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota Kelompok Usaha 

Bersama secara bersama dalam kelompok  

3) Pengembangan usaha  

4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para 

anggota Kelompok Usaha Bersama  

 

3. Struktur  Kepengurusan 

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang 

harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “siapa mengerjakan apa”, 

“siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”. Struktur KUBE sangat 

tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE 

tersebut. Tidak ada suatu struktur yang baku tentang struktur KUBE, strukt 

urnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok KUBE. Namun demikian, di 

bawah ini ditawarkan struktur organisasi KUBE yang relatif sederhana yang 

dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur organisasi KUBE, yang 

terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara. Jika diperlukan dapat dibentuk 

urusan/seksi. Secara skematis dapat digambarkan seperti berikut: 

 

 

KETUA 



 

 

 

 

 

 

Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan 

anggota kelompok. Uraian tentang Fungsi dan Tugas 

 

 

 

Adapun uraian tugas dan fungsi kepengurusan adalah sebagai berikut : 

1) Ketua  

a) Fungsi  

i. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan kelompok 

pembudidaya ikan lele 

ii. Melaksanakan koordinasi terhadap para pelaksana lainnya. 

iii. Membina anggota kelompok usaha bersama sebagai kelompok 

pembudidaya ikan lele yang mandiri 

2) Sekretaris  

a) Fungsi  

i. Menyelenggaakan administasi dalam suat menyuat, kearsipan, 

pendataan, dan penyusunan laporan keuangan kelompok. 

ii. Melakukan tugas tugas tertentu yang telah ditugaskan oleh ketua.\ 

BENDAHARA SEKERTARIS 

ANGGOTA 



 

3) Bendahara . 

a) Fungsi  

i. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan 

menyimpan keuangan dan mengeluarkan atas persetujuan dan izin 

oleh ketua. 

ii. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong anggota 

kelompok yang dinilai dengan keuangan. 

 

 

Kepengurusan Kelompok Usaha Bersama terdiri dari 3 orang dari 

masing-masing kelompok yaitu ketua, sekertaris, dan bendahara. Adapun 

daftar nama-nama kepengurusan Kelompok Usaha Bersama adalah sebagai 

berikut:
64

 

a. Kelompok Tunas Muda 

Ketua  : Usniah 

Sekertaris  : Nur Hidayat 

Bendahara  : Sunaidah 

b. Kelompok Talang Curup Jaya 

Ketua  : Turmaji 

Sekertaris  : Surna Wijaya 

Bendahara  : Sekertaris 

c. Kelompok Mandiri 
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Ketua  : Wagino 

Sekertaris  : Suparman  

Bendahara  : Surnawan 

d. Kelompok Harapan maju 

Ketua  : Sarto 

Sekertaris  : Sehono 

Bendahara  : Hendri 

 

 

e. Kelompok Talang Simpang Jaya 

Ketua  : Hasnawi 

Sekertaris  : Jumaidi 

Bendahara  : Saiful  

C. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Petani Lele desa Sinar Sekampung  

1. Bentuk Kegiatan Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Petani Lele 

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Sinar Sekampung yaitu  

pada tahun 2015 tepatnya 5 Agustus 2015. Pembentukan Kelompok Usaha 

Bersama dibentuk disalah satu rumah anggota yaitu membahas tentang 

pemberian nama kelompok, jenis usaha, pembentukan ketua, bendahara, 

dan sekertaris. Kelompok Usaha Bersama desa Sinar Sekampung 

merupakan kelompok usaha bersama yang semua kelompok 



 

membudidayakan ikan lele dan salah satu kelompok terdiri dari ibu-ibu 

rumah tangga. ketika mengajukan proposal bantuan dana yang diajukan 

untuk budidaya lele sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada Dinas Sosial 

Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, yang akan dibagi setiap kelompok 

yaitu setiap kelompok mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk 

di jadikan modal budidaya ikan lele.
65

 

 

Bentuk kegiatan yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama desa 

Sinar Sekampung yaitu: 

1. Persiapan Kolam Terpal 

Persiapan kolam yang dilakukan pembudidaya rata-rata memakan 

waktu sekitar lima hari yang meliputi kegiatan perbaikan kolam, 

perbaikan pematang, pemupukan dan pengairan. Kolam yang 

digunakan yaitu kolam terpal 

2. Penebaran  benih 

Penebaran benih lele biasanya dilakukan setelah kondisi kolam 

telah banyak ditumbuhi plankton. Waktu penebaran benih biasanya 

dipilih pagi atau sore hari dengan alasan cuaca tidak terlalu panas dan 

menghindari setres pada benih sehingga ketika esok harinya diberikan 

pakan, nafsu makan ikan akan meningkat.  

3. Proses pemeliharaan 
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Proses pemeliharaan pada usaha ikan lele yang dilakukan 

pembudidaya di Kecamatan Air Naningan ini biasanya berlangsung 

selama 3 sampai 4 bulan. Selama masa pemeliharaan, kegiatan utama 

yang dilakukan pembudidaya adalah pemberian pakan tambahan. 

Pemberian pakan tambahan biasanya dilakukan dua kali sehari, yaitu 

pada pagi hari dan sore hari. Proses pemberian pakan tambahan harus 

dilakukan secara teratur sebab benih lele memiliki kecenderungan 

untuk bersifat kanibal bila kekurangan makanan. Selama 15 – 20 hari 

pertama, benih lele biasanya diberi pakan tambahan yaitu daun pepaya 

berfungsi sebagai penambah makan dan sekaligus menjadi obat ikan 

lele. Untuk selanjutnya pakan tambahan yang diberikan berupa 

kombinasi antara postal dengan pelet. Selain itu selama masa 

pemeliharaan, pembudidaya juga melakukan kegiatan seperti 

pembersihan kolam dari hama serta mengontrol ketinggian air. 

Ketinggian air ini perlu dijaga agar benih tidak perlu berenang terlalu 

jauh untuk mendapatkan makanan. 

4. Pemanenan  

Proses pemanenan biasanya dilakukan pada saat ikan berumur 3 

sampai 4 bulan yang biasanya ukuranya sebesar 14 cm. Waktu panen 

biasanya dilakukan pada sore atau malam hari dengan pertimbangan 

cuaca dingin. Pemilihan waktu panen pada malam hari ini juga 

bertujuan untuk menghindari setres pada benih yang dipanen. Proses 

pemanenan dimulai dengan pengeringan kolam.  



 

Berikut ini anggran belanja masing-masing kelompok usaha 

bersama di desa Sinar Sekampung: 

Tabel 9 

Rincian Anggaran Belanja Semua Kelompok Usaha Bersama 

Desa Sinar Sekampung Bulan Oktober 2015 

No Nama barang Volume 
Harga 

satuan 
Debit Kredit 

1 Kas 
  Rp. 

20.000.000 

 

2 
Bibit ikan 

lele 
5000 Rp. 100,00  

Rp. 

500.000 

3 
Pakan selama 

3 bulan 
400 kg Rp. 10.000  

Rp. 

4.000.000 

4 Sewa kolam 1 tahun   
Rp. 

3.000.000 

5 Obat-obatan    Rp.200.000 

6 Terpal 40 meter 
1 meter 

Rp. 20.000 
 

Rp. 

800.000 

7 
Peralatan-

peralatan 

   Rp. 

200.000 

 
Jumlah 

  Rp. 

11.500.000 

Rp. 

8.700.000 

Sumber laporan pendamping KUBE FM Sinar Sekampung 

 

 

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa modal awal yang 

diberikan Dinas Sosial sebesar Rp.20.000.000 yang akan dibelanjakan 

untuk pembelian bibit lele sebesar Rp. 500.000, pakan selama 3 bulan Rp. 

4.000.000, sewa kolam Rp.3.000.000, obat-obatan Rp.200.000, terpal Rp. 



 

800.000 dan peralatan-peralatan Rp. 200.000. jadi total belanja sebesar Rp. 

8.700.000 dan sisahnya di masukan ke kas kelompok masing-masing 

sebesar Rp. 11.500.000. Pada tahun pertama semua anggaran belaja KUBE 

di sama ratakan, agar terlihat mana KUBE yang berkembang dan yang 

tidak berkembang. 

 

 

2. Pelaksanaan Program KUBE Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Petani Desa Sinar Sekampung  

Hasil wawancara dengan kepala Desa Sinar Sekampung bahwa 

program KUBE ini sudah tepat sasaran karena anggota yang bergabung di 

KUBE adalah orang-orang yang kurang mampu atau kategori orang 

miskin.
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Proses Pelaksanaan KUBE sudah sesuai dengan panduan. Temuan 

Lapangan menunjukkan bahwa Panduan Program P2FM yang digunakan 

di masing-masing kelompok yang berjumlah 5 kelompok. Dalam 

Pelaksanaanya bantuan yang diberikan tersebut masih terjadi 

permasalahan yang dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman tentang 

pembudidayaan lele yang baik dan kurangnya pemasaran yang meluas 

sehingga dalam pelaksanaannya Kelompok Usaha Bersama di desa Sinar 

Sekampung masih kurang baik. .  
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Dalam program KUBE ini seharusnya ada sosialisasi langsung dari 

Dinas Sosial kabupaten Tanggamus kepada masyarakat desa Sinar 

Sekampung tetapi sosialisai tersebut tidak dilaksanakan, sosialisasi hanya 

dilaksanakan oleh pendamping saja itupun hanya dengan ketua masing-

masing kelompok Kelompok Usaha Bersama Sinar Sekampung, setiap 1 

bulan sekali melakukan pertemuan sedangkan  untuk ketua dan 

pendamping melakukan pertemuan 3 bulan sekali untuk membahas 

masalah yang terjadi di masing-masing kelompok. Kelompok Usaha 

Bersama Sinar Sekampung mempunyai seorang pendamping yaitu ibu 

Hanifah fungsi pendamping itu sendiri adalah seseorang yang bertugas 

untuk menjalin hubungan antara pendamping dengan KUBE, dan 

masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat 

dukungan, mendaya gunakan berbagai sumber dan potensi dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap 

pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik 

lainnya. Selain itu fungsi pendamping tidak hanya memberikan masukan 

dan memecahkan masalah tetapi seharusnya pendamping juga dapat 

membantu anggota untuk memasarkan hasil dari produksi ikan lele karena 

anggota KUBE FM belum terlalu banyak jaringan untuk memasarkannya. 

Dari hasil wawancara salah satu ketua KUBE Mandiri yaitu 

penelitian menunjukan bahwa kurangnya pembinaan dan pelatihan dari 

pendamping, dari tahun 2015 sampai 2017  pendamping hanya hadir 2 kali 



 

dalam pertemuan rutin. 
67

Dengan demikian peran pendamping cukup  

besar terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan fakir Miskin pada 

Kelompok Usaha Bersama di desa Sinar Sekampung, karena adanya 

pendamping di harapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

masing-masing kelompok. 

 

  

Tujuan program Kelompok Usaha Bersama ini dibentuk yaitu untuk 

mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan, 

mensejahterakan masyarakat di Desa Sinar Sekampung. Program KUBE 

hampir 2 tahun program ini berjalan belum adanya pemantauan dari Dinas 

Sosial kabupaten Tanggamus sehingga tidak adanya perhatian yang 

diberikan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama Pemantauan tersebut 

juga hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan pendamping Kelompok Usaha 

Bersama yang mana pemantauan tersebut juga hanya melihat apakah 

bantuan yang diberikan tersebut di manfaatkan atau tidak. 

3. Peningkatan Produksi Petani Lele Desa Sinar Sekampung 

Produksi merupakan salah satu cara dalam kegiatan budidaya lele 

untuk mengukur seberapa besar tingkat ekonomi masyarakat. Adapun 

tujuan dibentuknya KUBE menurut bapak Suparman sebagai sekertaris 

KUBE di Desa Sinar Sekampung yaitu untuk lebih meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan petani lele sebagai subjek pembangunan 
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pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam 

pembangunan. KUBE ini merupakan salah satu bentuk perkumpulan 

petani yang berfungsi sebagai media penyuluh yang diharapkan lebih 

terarah dalam perubahan aktivitas usaha petani lele yang baik lagi. 

Aktivitas usaha tani lele yang lebih baik dapat dilihat dari adanya 

peningkatan dalam produktivitas usaha tani sehingga akan mendukung 

terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani lele dan keluarganya. 

Produksi lele setiap panennya mengalami perubahan. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan peningkatan dan 

penurunan produksi lele. Seperti yang disampaikan oleh bapak wagino dan 

suparman salah satu faktor yang mengakibatkan peningkatan dan penuruan 

produksi lele yaitu terjadinya perubahan iklim serta kadar air yang tidak 

normal, meskipun ini jarang terjadi namun faktor ini yang dapat 

menyebabkan turunya produksi lele, dan sebaliknya apabila lele yang tidak 

terkena penyakit maka hasil produksi lele akan dapat mencapai tingkat 

maksimal.
68

 

Berikut adalah data produksi dan luas lahan budidaya lele di desa 

Sinar Sekampung. 

Tabel 10 

Data produksi lele bulan januari  2015 

 desa Sinar Sekampung 
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Nama kelompok 
jenis 

budidaya 
Luas kolam Produksi 

Tunas Muda Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 400 kg 

Talang Curup Jaya Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 
390  kg 

 

Mandiri Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 420 kg 

Harapan Maju Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 411 kg 

Talang Simpang Jaya Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 415 kg 

Jumlah   2036 kg 

(sumber dari wawancara semua ketua KUBE Sinar Sekampung) 

 Dari tabel di atas menjelaskan produksi ikan lele pada bulan januari 

2015 desa Sinar Sekampung kec Air Naningan yaitu  KUBE tunas muda 

sebesar 400 kg, talang curup jaya 390 kg, mandiri 420 kg, harapan maju 411 

kg, dan talang simpang jaya sebesar 415 kg. jadi jumlah keseluruhan 

produksi adalah 2036 kg. 

Tabel 11 

Data produksi lele bulan Oktober 2016 

 desa Sinar Sekampung 

Nama kelompok 
jenis 

budidaya 
Luas kolam Produksi 

Tunas Muda Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 512 kg 

Talang Curup Jaya Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 
530 kg 

 

Mandiri Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 550 kg 



 

Harapan Maju Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 533 kg 

Talang Simpang Jaya Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 546  kg 

Jumlah   2671 kg 

(sumber dari wawancara semua ketua KUBE Sinar Sekampung) 

 

 

Dari tabel di atas menjelaskan produksi ikan lele pada bulan mei 

2016 desa Sinar Sekampung kec Air Naningan yaitu  KUBE tunas muda 

sebesar 512 kg, talang curup jaya 530 kg, mandiri 550 kg, harapan maju 533 

kg, dan talang simpang jaya sebesar 546 kg. jadi jumlah keseluruhan 

produksi adalah 2671 kg. 

Tabel 12 

 Data Produksi Lele Bulan September 2017 

Desa Sinar Sekampung 

Nama kelompok 
jenis 

budidaya 
Luas kolam Produksi 

Tunas Muda Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 550 kg 

Talang Curup Jaya Ikan lele 6 kolam ukuran 2x6 620 kg 

Mandiri Ikan lele 6 kolam ukuran 2x6 740 kg 

Harapan Maju Ikan lele 6 kolam ukuran 2x6 635 kg 

Talang Simpang Jaya Ikan lele 6 kolam ukuran 2x6 675 kg 

Jumlah   3220 kg 

(sumber dari wawancara semua ketua KUBE Sinar Sekampung) 



 

Dari tabel di atas menjelaskan produksi ikan lele pada bulan Februari-

2017 desa Sinar Sekampung kec Air Naningan yaitu  KUBE tunas muda 

sebesar 550 kg, talang curup jaya 620 kg, mandiri 740 kg, harapan maju 635 

kg, dan talang simpang jaya sebesar 675 kg. Jadi jumlah keseluruhan 

produksi adalah 3220 kg. 

Dari data di atas terlihat bahwa jumalah produksi meningkat disetiap 

panennya. menurut bapak Wagino, Turmaji, Sarto dan Asnawi, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan semakin bertambahnya produksi ikan lele yiatu:
69

 

a. Nilai jual ikan lele 

Ikan lele memiliki nilai jual yang setabil karena mayoritas 

masyarakat mengkonsumsinya. Mengingat permintaan masyarakat 

terhadap ikan lele yang meningkat, maka KUBE di desa Sinar Sekampung 

lebih menambah jumlah produksi ikan lele. Biasanya ikan lele di jual ke 

pengempul sebesar Rp. 15.000,00 per kilogram sedangkan untuk penjualan 

secara eceran sebesar Rp. 20.000,00 per kilogram, nilai jual yang tinggi 

maka pendapatan masyarakat meningkat, dan sebagian anggota 

menggunakan pendapatanya untuk penamabah modal budidaya ikan lele 

sendiri. Ditambah dengan adanya pemberdayaan melalui pendamping dan 

ilmu pengetahuan tentang pembudidayaan lele dengan baik. 

b. Permintaan Mayarakat 

Tingginya permintaan konsumen akan ikan lele karena ikan lele 

telah lama dikenal masyarakat serta rasanya sudah akrab di lidah 
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masyarakat. Selain dikonsumsi sendiri ikan lele biasanya di cari oleh 

pedagang pecel lele, hampir di setiap pusat atau sudut kota dan sepanjang 

pinggir jalan raya mereka mendirikanya selain itu beberapa pedagang 

pasar tradisional juga menjual ikan lele, tak hanya pasar tradisional 

supermarket atau toko serba ada juga sekarang turut menjual lele. 

Usaha tani budidaya lele di desa Sinar Sekampung kecamatan Air 

Naningan, dilakukan oleh petani yang tergabung dalam kelompok usaha 

bersama yang perlu di berdayakan karena dengan adanya pemberdayaan 

kelompok usaha bersama maka usaha budidaya lele akan lebih baik dalam 

melakukan aktivitas kegiatan usaha petani budidaya lele. Aktivitas-

aktivitas yang telah dilakukan oleh KUBE antara lain pertemuan rutin, 

pemasaran yang bekerjasama dengan pengumpul dan diskusi bersama baik 

sesame anggota maupun penyuluh. Melalui aktivitas KUBE diharapkan 

masyarakat petani budidaya lele dapat lebih berdaya dalam aspek hasil 

panen maupun untuk meningkatkan pendapatan para petani budidaya 

lele.
70

 

4. Karakteristik Respoden 

Pada bagian ini karakteristik responden yang akan dibahas yaitu 

dimulai dari usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan utama, jumlah anggota 

keluarga. Hal ini bertujuan mendapatkan informasi yang relavan dan 

sesuai dengan pokok masalah yang ingin pe nulis teliti. Penelitian ini 
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dilakukan pada anggota KUBE di Desa Sinar Sekampung dengan jumlah 

responden sebanyak 50 orang. 

 

 

 

 

 

a. Usia responden 

Tabel 13 

Distribusi jawaban responden berdasarkan usia 

No Usia Jumlah Persentase(%) 

1 <20 tahun 0 0% 

2 21-30 7 14 % 

3 31-40 20 40 % 

4 >40 23 46 % 

 Jumlah 50 100 % 

Sumber : data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia kurang dari 20 tahun tidak ada, kemudian 

responden yang berusia 21-30 adalah 7 orang dengan persentase 14 %, 

responden yang berumur 31-40 berjumlah 20 orang dengan persentase 

40 % sedangkan responden yang berumur >40 berjumlah 23 orang 

dengan persentase 46 %. 

b. Berdasarkan Pekerjaan Responden 

Tabel 14 



 

Pekerjaan responden 

No Jenis pekerjaan Jumalah Persentase (%) 

1 Petani 26 52 % 

2 Buruh 15 30 % 

3 Pedagang 5 10 % 

4 Ibu rumah tangga 4 8 % 

 Jumlah 50 100 % 

Sumber : data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan 

responden yang menjadi petani berjumlah 26 orang atau 52 %, jumlah 

pekerjaan responden buruh sebesar 15 orang atau 30 %, jumlah responden 

yang bekerja menjadi pedagang sebesar 5 orang atau 10 %, sedangkan 

jumlah ibu rumah tangga sebesar 4 ornag atau 8 %. 

5. Hasil jawaban kuisinoner (Angket) Efektivitas Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Pendapatan petani lele 

di desa Sinar Sekampung 

Untuk memperoleh data tentang efektivitas program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani lele di 

desa Sinar Sekampung diperoleh melalui penyebaran angket sebanyak 16 

butir soal pertanyaan untuk 50 sampel. Berdasarkan sebaran angket dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hasil jawaban kuisioner (Angket) efektivitas program KUBE  di 

kecamatan Air Naningan 

1. Ketetapan Sasaran 



 

Tabel 15 

Ketepatan sasaran Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pendapatan keluarga sebelum 

mengikuti program KUBE di bawah Rp. 

500.00 ribu perbulan? 

39 11 

Persentase % 82% 22 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai apakah pendapatan keluarga anda di bawah Rp. 500.000 

ribu perbulan, yang menjawab iya berjumlah 39 orang atau 82 % 

dan yang menjawab tidak adalah berjumlah 11 atau sebesar 22 %. 

Hal ini menunjukan bahwa program KUBE di desa Sinar 

Sekampung kecamatan Air Naningan rata-rata yang menjadi 

anggota KUBE merupakan keluarga miskin karena pendapatannya 

di bawah 500 perbulan. 

Tabel 16 

Ketepatan  Sasaran Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah program KUBE budidaya lele 

sudah tepat sasaran? 

47 3 

Persentase % 94 % 6 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

sasaran yang menjawab iya sebesar 47 orang atau 94 % dan yang 



 

menjawab tidak sebesar 3 orang atau 6 %. Sehingga dapat dilihat 

bahwa program ini sudah tepat sasaran. 

 

 

 

 

 

2. Sosialisasi Program 

Tabel 17 

Ketepatan Sosialisai Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Dinas Sosial menyampaikan 

informasi mengenai program KUBE budidaya 

lele di desa Sinar Sekampung 

0 50 

Persentase % 0% 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai sosialisasi yang menjawab iya sebesar 0 atau tidak ada 

yang menjawab iya, sedangkan yang menjawab tidak sebesar 50 

orang atau 100 %. Hal ini menunjukan tidak adanya sosialisasi dari 

Dinas Sosial mengenai budidaya lele. 

Tabel 18 

Ketepatan Sosialisai Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 



 

Apakah pendamping menyampaikan program 

KUBE budidaya lele kepada anggota dengan 

baik? 

20 30 

Persentase % 40% 60% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai sosialisasi yang menjawab iya sebesar 20 orang atau 40 

% dan yang men  jawab tidak sebesar 30 orang atau 60 %. Hal ini 

menunjukan bahwa pendamping belum maksimal dalam 

menyampaikan program KUBE kepada anggota. 

3. Tujuan Program 

Tabel 19 

Ketepatan Tujuan Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah dengan adanya program KUBE 

pendapatan anggota meningkat? 

40 10 

Persentase % 80 % 20 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai tujuan yang menjawab iya sebesar 40 orang atau 80 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 10 atau 20 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE sudah sesuai dengan tujuan karena 

karena pendapatan rata-rata anggota meningkat. 

Tabel 20 

Ketepatan Tujuan Program KUBE FM 



 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pelaksanaan program KUBE 

budidaya lele sudah sesuai dengan tujuan 

yang sudah ditetapkan? 

45 5 

Persentase % 90 % 10 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai tujuan yang menjawab iya sebesar 45 orang atau 90% 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 5 atau 10 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE sudah sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

4. Pemantauan Program 

Tabel 21 

Ketepatan Pemantauan Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah program KUBE FM pembudidayaan 

ikan lele telah dilaksanakan dengan baik? 

40 10 

Persentase % 90 % 10 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pemantauan yang menjawab iya sebesar 40 orang atau 80 

% sedangkan yang menjawab tidak sebesar 10 % atau 20 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE di desa Sinar Sekampung telah 

dilaksanakan dengan baik. 



 

Tabel 22 

Ketepatan Pemantauan Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah ada pemantauan dari dinas sosial dan 

pendamping tentang program KUBE? 

0 50 

Persentase % 0 % 100 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pemantauan yang menjawab iya sebesar 0 atau tidak ada 

yang menjawab iya, sedangkan yang menjawab tidak sebesar 50 

orang atau 100 %. Hal ini menunjukan tidak adanya pemantauan 

dari Dinas Sosial maupun pendamping mengenai budidaya lele. 

Dari hasil kuisioner di atas mengenai ukuran efektivitas yaitu 

ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan 

program dari keempat tersebut hanya 2 (dua) yang memenuhi ukuran 

efektivitas yaitu ketetapan sasaran dan tujuan program sedangkan yang 

keduanya belum memenuhi ukuran efektivitas suatu program. 

b. Hasil jawaban kuisioner (Angket) pendapatan petani lele di desa Sinar 

Sekampung 

1. Pendapatan Masyarakat 

Tabel 23 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan 

tetap? 

0 50 



 

Persentase % 0 % 100 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 0 atau 0 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 50 orang atau 100 %. Hal 

ini menunjukan bahwa an 

Tabel 24 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah setiap kali panen anda mendapatkan 

gaji atau upah dari pembudidayaan ikan 

lele? 

50 0 

Persentase % 100 % 0 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 50 atau 100 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 0 orang atau 0 %. Hal ini 

menunjukan bahwa anggota mendapatkan gaji. 

Tabel 25 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah hasil yang didapatkan dapat 

membantu perekonomian keluarga? 

46 4 

Persentase % 92 % 8 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 



 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 46 atau 92 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 4 orang atau 8 %. Hal ini 

menunjukan bahwa program KUBE membantu perekonomian 

keluarga. 

 

Tabel 26 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Selain pembudidayaan ikan lele secara 

kelompok Apakah anda mempunyai usaha 

budidaya ikan lele sendiri? 

 

10 40 

Persentase % 20 % 80 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 10 atau 20 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 40 orang atau 80 %. Hal 

ini menunjukan bahwa anggota rata-rata tidak memiliki usaha ikan 

lele 

Tabel 27 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Selain bergabung di KUBE pembudidayaan 

lele apakah anda mempunyai usaha lainnya? 

10 40 



 

Persentase % 20 % 80 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 10 atau 20 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 40 orang atau 80 %. Hal 

ini menunjukan bahwa hanya 10 orang yang memiliki usaha selain 

usaha lele. 

Tabel 28 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Sebelum anda bergabung di KUBE FM apakah 

anda pernah bergbabung diprogram lainnya? 

30 20 

Persentase % 60 % 40 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 30 atau 60 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 20 orang atau 40 %. Hal 

ini menunjukan bahwa sebesar 60 % anggota pernah bergabung di 

program lainya yang diadakan oleh pemerintah. 

Tabel 29 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pengeluaran untuk budidaya lele 

sudah sesuai dengan pendapatan yang 

diterima? 

47 3 



 

Persentase % 94 % 6 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab ya sebesar 47 atau 94 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 3 orang atau 6 %. Hal ini 

menunjukan bahwa sebesar 94 % anggota pengeluaran untuk 

budidaya lele sudah sesuai dengan pendapatan yang diterima. 

 

Tabel 30 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah dalam penjualan ikan lele sudah 

sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak 

mengambil untung yang berlebihan? 

50 0 

Persentase % 100 % 0 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab ya sebesar 50 atau 100 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 0 orang atau 0 %. Hal ini 

menunjukan bahwa sebesar 100 % mereka tidak mengambil 

keuntungan yang berlebihan. 

Dari hasil kuisioner di atas mengenai pendapatan masyarakat yaitu 

rata-rata anggota yang bergabung di KUBE tidak mempunyai penghasilan 

tetap, dengan adanya KUBE sangat membantu perekonomian keluarga 



 

karena anggota yang bergabung di KUBE akan mendapatkan gaji dari 

pembudidayaan ikan lele. 

  BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

D. Gambaran Desa Sinar Sekampung 

5. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sinar Sekampung 

Pada tanggal 4 Desember 2015, masyarakat pedukuhan Talang Masjid 

mengadakan musyawarah atau rapat pembentukan panitia tentang 

pengusulan pemekaran pekon Talang Masjid mekar dari pekon Way Harong 

yang digagas oleh beberapa orang tokoh masyarakat yang mewakili dari 

beberapa dusun disekitarnya tokoh-tokoh masyarakat tersebut antara lain: 

5. Fauzi M Nur   5. Sultami  

6. Suryadi    6. Siswadi  

7. Hadi    7. Rini Hasnawati 

8. Jamhari Johan   8. Zainal Arifin 

Hasil musyawarah tersebut, maka kepala pekon Way Harong 

Kecamatan Pulau Panggung (belum pemekaran kecamatan) membuat surat 

keputusan Kepala Pekon Nomor: 29.04.19.2005 tentang susunan panitia 

persiapan pemekaran wilayah pendukuhan Talang Masjid pada tanggal 4 

Desember 2005 dan surat keputusan Badan Hipun Pemekonan (BHP) 



 

Nomor: 01.04.19.1502.2005 tentang penyelenggaraan pemekaran wilayah 

pendukuhan Talang Masjid. 

Dengan dasar usulan pemekaran tersebut, maka turunlah peraturan 

daerah pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor: 11 tahun 2006 tentang : 

pemekaran pekon tanggal 22 Desember 2006 yang pekon Talang Masjid 

dirubah menjadi Pekon Sinar Sekampung. Sampai dengan sekarang yang 

terdiri dari 8 dusun atau pendukuhan yaitu: Dusun Talang Masjid, Dusun 

Talang Keluarga, Dusun Sinar Baru, Dusun Talang Simpang, Dusun 

Segerning 1, Dusun Segerning 2, Dusun Talang Way Tebu dan Dusun 

Talang Curup.  

6. Visi dan Misi Desa Sinar Sekampung 

c. Visi Desa 

2. Terwujudnya desa Sinar Sekampung yang mandiri, aman, sehat, 

cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia. 

d. Misi Desa 

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang 

memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh pekon agar 

tercapainya Visi pekon tersebut. Maka misi pekon Sinar Sekampung 

adalah: 

7. Mempercepat penanggulangan kemiskinan 

8. Meningkatkan kapasitas pemerintah lokal 

9. Meningkatkan kemandirian masyarakat 

10. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pekon 



 

11. Meningkatkan pelayanan masyarakat 

12. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat 

7. Kondisi Umum Pekon 

b. Demografi  

4. Letak dan Luas Wilayah 

Pekon Sinar Sekampung merupakan salah satu dari 10 pekon di 

Wilayah Kecamatan Air Naningan Pekon Sinar Sekampung 

mempunyai wilayah seluas 1.300 hektar 

5. Iklim  

Iklim Pekon Sinar Sekampung sebagaimana pekon-pekon lain 

diseluruh Indonesia mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal 

tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada 

di Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus Provinsi Lampung. 

6. Batas Wilayah  

e) Sebelah utara berbatasan dengan sungai Way Sekampung 

f) Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Way Harong 

g) Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Air Kubang 

h) Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Way Harong dan Pekon 

Batu Tegi. 

8. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 

6. Jumlah Penduduk 



 

Pekon Sinar Sekampung mempunyai jumlah penduduk 4.950 jiwa 

yang tersebar dalam 8 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase % 

1 Laki-Laki 2.550 51,52 

2 Perempuan 2.400 48,48 

 Jumlah 4.950 100,00 

Sumber : Monografi Desa Sinar Sekampung 2016 

Dilihat dari jenis kelaminya jumlah penduduk Desa Sinar 

Sekampung terdiri dari 4.950 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 2.250 

jiwa atau sebesar 51.51% penduduk dan 2.400 jiwa atau 48,48% 

penduduk berjenis perempuan. Jadi dapat dilihat bahwa penduduk laki-

laki banyak disbanding penduduk perempuan. 

7. Penduduk Berdasarkan Agama 

Penduduk Desa Sinar Sekampung dilihat dari sisi agama yang 

mayoritas beragama Islam dam ada juga yang beragama non muslim, 

berikut table persentase menurut keagamaan. 

Tabel 4 

Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah Persentase % 



 

1 Islam 4.945 99,89 

2 Kristen 5 0,11 

 Jumlah 4.950 100,00 

Sumber : Monografi Desa Sinar Sekampung 2016 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa mayoritas (99,89%) 

penduduk desa Sinar Sekampung adalah beragama Islam, sedangkan 

sebesar (0,11%) beragama Kristen. Ini menunjukan bahwa nilai-nilai 

Islami masi melekat pada masyarakat desa Sinar Sekampung dan sarana 

peribadahan yang berada di desa Sinar Sekampung yaitu 10 masjid dan 

10 bagunan mushola. 

8. Tingkat Pendidikan 

Indikator pendidikan dapat digunakans sebagai ukuran untuk 

menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan 

diharapkan akan dapat menambah produktifitas penduduk dan 

pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 

masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Berikut 

ini tabel berdasarkan tingkat pendidikan: 

Tabel 5 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase % 

1 Pra sekolah 739 21,11 % 

2 SD 1399 39,96 % 

3 SLTP/SMP 838 23,94 % 

4 SLTA/SMA 467 13,34 % 



 

5 S.1 58 1,65 % 

 Jumlah 3501 100 % 

Sumber: Monografi Desa Sinar Sekampung 2016 

 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa 

Sinar Sekampung tamat sekolah SD dengan jumlah 1399 atau 39,96 %, 

diikuti penduduk yang tamat SLTP/SMP dengan jumlah 838 atau 23,96 

% dan SLTA/SMA berjumlah 467 atau 13,34 % sedangkan lulusan 

Sarjana S1 hanya 58 atau 1.65 %, hal ini menunjukan masih rendahnya 

tingkat kesadaran masyarakat desa Sinar Sekampung terhadap 

pendidikan dan lebih ditingkatkan agar tercipta potensi sumber daya 

manusia yang berkualitas. Dari data yang ada fasilitas pendidikan yang 

ada di desa Sinar Sekampung diantaranya, 3 TK/PAUD/RA, dan 3 SD. 

9. Kondisi Ekonomi 

Mata pencaharian sebagian besar warga desa  Sinar Sekampung 

adalah sebagian petani dan wiraswasta. Mereka mengelola pertanian 

yang masih mendominasi area wilayah mereka. Berikut ini jumlah 

penduduk desa Sukaraja berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat 

pada Tabel 4 sebagai berkut: 

Tabel 6 

Jumlah Penduduk  Desa Sinar Sekampung Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan 

No  Jenis Pekerjaan Jumlah  Persentase% 



 

1 Petani  761 64,38 % 

2 PNS 32 2,71 % 

3 Pedagang 116 9,81 % 

4 Buruh Tani 126 10,66 % 

5 Wirausaha 147 12,44 % 

 Jumlah  1182 100 % 

Sumber :Monografi Desa Sinar Sekampung 2017 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebesar 64,38 % dari 

penduduk desa Sinar Sekampung mata pencaharian sebagai petani, 

sedangkan sebesar 2,71 % sebagai PNS, sebesar 9,81 % sebagai 

pedagang, sebesar 10,66 %  sebagai buruh tani, sebesar 12,44% 

sebagai wirausaha.  

Dari tabel di atas jelas dapat dilihat bahwa 64,38 % atau 

sebagian besar masyarakat desa Sinar sekampung adalah sebagai 

petani yang mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian untuk 

mencukupi keutuhan keluarga, hal ini sesuai dengan topografi Desa 

Sinar Sekampung yang memiliki potensi sumber daya ekonomi 

dibidang pertanian khusunya seperti pertanian tanaman pangan padi, 

kelapa, cacao, kopi, lada dan lain sebagainya. Peluang usaha ekonomi 

dibidang pertanian ini akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat 

oleh sebab itu pentingnya sumber daya manusia yang berperan aktif 

dan berpengetahuan luas untuk mengembangkan dan mengelola 



 

sumber daya alam yang ada di desa Sinar Sekampung sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar. 

10. Tingkat Kesehatan 

Kesehatan memberikan perana penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan 

masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. 

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, 

murah dan merata. 

Untuk kesehatan di desa Sukaraja terdapat prasarana kesehatan 

yang terdiri dari posyandu, bidan, dukun bayi dan kader kesehatan. 

Tabel 7 

Jumlah Prasarana Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

ssumber :Monografi Desa Sinar Sekampung 2017 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa prasarana kesehatan yang 

paling banyak di desa Sinar Sekampung adalah kader kesehatan dan 

dukun bayi sedangkan paling sedikit adalah bidan dan posyandu. Hal 

Prasarana Kesehatan Jumlah 

Bidan 1 

Posyandu 1 

Dukun bayi 2 

Kader Kesehatan 3 



 

ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kesehatan 

belum tinggi karena masih sedikit prasarana kesehatan di desa Sinar 

Sekampung. 

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Sinar 

Sekampung di peroleh bahwa informasi untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan biasanya diperoleh di puskesmas yang ada dikecamatan 

dengan membawa kartu berobat jamkesmas atau jamkesda secara 

gratis. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan 

pelayanan kesehatan untuk tingkat perawatan lebih lanjut seperti di 

rumah sakit karena tidak memiliki BPJS. Bahkan banyak yang belum 

tahu bagaimana caranya memperoleh kartu BPJS, sehingga pelayanan 

kesehatan hanya seadanya.71 

Dari hal di atas maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan 

masyarakat desa Sinar Sekampung sudah cukup bagus. Banyak dari 

masyarakat yang sudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan 

secara maksimal. Hanya saja kurangnya informasi kesehatan serta 

ktidak tahuan masyarakat menyebabkan kualitas kesehatan 

masyarakat desa Sinar Sekampung kurang merata. 

E. Gambaran KUBE Desa Sinar Sekampung  

4. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa 

Sinar Sekampung kecamatan Air Naningan 
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 Sumber Wawancara, masyarakat desa Sinar Sekampung,  24 September 2017 



 

KUBE adalah organisasi atau wadah komunitas pengusaha kecil yang 

mempunyai tujuan bersama dalam mencapai keinginan untuk perubahan 

demi kemajuan dalam berwirausaha. KUBE desa Sinar Sekampung 

memiliki seorang pendamping yaitu ibu Hanifah.  Kelompok usaha bersama 

desa Sinar Sekampung berdiri pada tanggal 5 Agustus 2015 dan terdapat 5 

kelompok usaha bersama yang tersebar di desa Sinar Sekampung kecamatan 

Air Naningan yang masing-masing kelompok memiliki 10 anggota jadi 

jumlaah anggota KUBE desa Sinar Sekmapung adalah 50 anggota.  

Sebagaimana setiap orang boleh menjadi anggota KUBE, atas dasar 

kesadaran, sukarela, dan terbuka. Di dalam badan pengurusan terdiri atas 

ketua, sekertaris dan bendahara. Dalam hal ini masyarakat desa Sinar 

Sekampung membentuk Kelompok Usaha Bersama guna untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. 

Anggota kelompok usaha bersama (KUBE) budidaya lele desa Sinar 

Sekampung kecamatan Air Naningan tahun 2015 berjumlah 50 orang, yang 

terdiri dari:
72

 

Tabel 8 

Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

NO Nama KUBE Nama Anggota Jenis Usaha 

1 Tunas Muda 

11. Usniah 

12. Nur Hidayat 

13. Sunaidah 

14. Runtah 

Budidaya ikan lele 
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 Sumber Wawancara, Bapak Wagino, Ketua KUBE Mandiri, Desa Sinar Sekampung, 

24 September 2017 

 



 

15. Nur Hasana 

16. Sanah 

17. Epi Talia 

18. Yurnalis 

19. Nasrah 

20. Turidah 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Talang Curup Jaya 

11. Turmaji 

12. Surna wijaya 

13. Turino 

14. Gipan 

15. Sumaryo 

16. Sali 

17. Rudi 

18. Haryanto 

19. Tajudin 

20. Sunanto 

Budidaya ikan lele 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Mandiri  

11. Gino 

12. Surnawan 

13. Suparman 

14. Daryoko 

15. Tri yono 

16. Trubus 

17. Suwondo 

18. Hardiansyah 

19. Herman 

20. Tomi 

Budidaya ikan lele 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. Sarto 

12. Hendri yadi 

13. Sehono 

14. Dayono 

Budidaya ikan lele 



 

4 Harapan Maju 15. Hayrudin 

16. Wahyudi 

17. Rudiyono 

18. Siswanto 

19. Anton 

20. Agus 

 

5 
Talang Simpang 

Jaya 

11. Asnawi 

12. Jumaidi 

13. Saiful 

14. Wiranata 

15. Jogolani 

16. Denli 

17. Heldianto 

18. Okta apriyanto 

19. Indra 

20. Agam prayoga 

Budidaya ikan lele 

 Jumlah            50 orang  

Sumber KUBE desa Sinar Sekampung 

Dari tabel di atas setiap kelompok terdiri dari 5 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 10 anggota, yaitu kelompok tunas 

muda, kelompok talang curup jaya, kelompok mandiri, kelompok harapan 

maju dan kelompok talang simpang jaya, jadi jumlah seluruh anggota yaitu 

50 orang termasuk ketua, sekertaris dan bendahara.  

Kelompok usaha bersama di desa Sinar Sekampung mempunyai 

kegiatan rutin yaitu melakukan pertemuan setiap 1 bulan sekali. Pertemuan 

ini membahas tentang kegiatan usaha budidaya lele di lapangan seperti 



 

kendala dan hambatan yang sedang dihadapi maupun keadaan kelompok 

usaha bersama saat ini. 

Adanya kelompok usaha bersama ini diharapkan agar petani budidaya 

lele di desa Sinar Sekampung mampu menghasilkan dan meningkatkan 

sumber daya alam yang dimiliki dengan kualitas sumber daya manusia yang 

mampu bersaing. 

 

 

 

 

5. Visi dan Misi Kelompok Usaha Bersama 

d. Visi  

3) Menumbuh kembangkan semangat  dalam wirausaha bagi pelaku 

usaha dikawasan kelurahan Sinar Sekampung 

4) Menunjukan kemandirian usaha sosial dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga. 

e. Misi  

5) Memberikan pembelajaran dalam hidup berorganisasi 

6) Membangun kebersamaa antar sesame anggota 

7) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar anggota dan masyarakat  

8) Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus 

meningkatkan status social di masyarakat. 

f. Tujuan Kelompok Usaha Bersama 



 

Tujuan Kelompok Usaha Bersama diarahkan pada upaya 

mengurangi angka kemiskinan, dengan cara mensejahterahkan 

masyarakat, melalui :  

5) Peningkatan pendapatan  

6) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota Kelompok Usaha 

Bersama secara bersama dalam kelompok  

7) Pengembangan usaha  

8) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para 

anggota Kelompok Usaha Bersama  

 

6. Struktur  Kepengurusan 

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang 

harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “siapa mengerjakan apa”, 

“siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”. Struktur KUBE sangat 

tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE 

tersebut. Tidak ada suatu struktur yang baku tentang struktur KUBE, strukt 

urnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok KUBE. Namun demikian, di 

bawah ini ditawarkan struktur organisasi KUBE yang relatif sederhana yang 

dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur organisasi KUBE, yang 

terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara. Jika diperlukan dapat dibentuk 

urusan/seksi. Secara skematis dapat digambarkan seperti berikut: 

 

 

KETUA 



 

 

 

 

 

 

Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan 

anggota kelompok. Uraian tentang Fungsi dan Tugas 

 

 

 

Adapun uraian tugas dan fungsi kepengurusan adalah sebagai berikut : 

4) Ketua  

b) Fungsi  

iv. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan kelompok 

pembudidaya ikan lele 

v. Melaksanakan koordinasi terhadap para pelaksana lainnya. 

vi. Membina anggota kelompok usaha bersama sebagai kelompok 

pembudidaya ikan lele yang mandiri 

5) Sekretaris  

b) Fungsi  

iii. Menyelenggaakan administasi dalam suat menyuat, kearsipan, 

pendataan, dan penyusunan laporan keuangan kelompok. 

iv. Melakukan tugas tugas tertentu yang telah ditugaskan oleh ketua.\ 

BENDAHARA SEKERTARIS 

ANGGOTA 



 

6) Bendahara . 

b) Fungsi  

iii. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan 

menyimpan keuangan dan mengeluarkan atas persetujuan dan izin 

oleh ketua. 

iv. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong anggota 

kelompok yang dinilai dengan keuangan. 

 

 

Kepengurusan Kelompok Usaha Bersama terdiri dari 3 orang dari 

masing-masing kelompok yaitu ketua, sekertaris, dan bendahara. Adapun 

daftar nama-nama kepengurusan Kelompok Usaha Bersama adalah sebagai 

berikut:
73

 

f. Kelompok Tunas Muda 

Ketua  : Usniah 

Sekertaris  : Nur Hidayat 

Bendahara  : Sunaidah 

g. Kelompok Talang Curup Jaya 

Ketua  : Turmaji 

Sekertaris  : Surna Wijaya 

Bendahara  : Sekertaris 

h. Kelompok Mandiri 
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Ketua  : Wagino 

Sekertaris  : Suparman  

Bendahara  : Surnawan 

i. Kelompok Harapan maju 

Ketua  : Sarto 

Sekertaris  : Sehono 

Bendahara  : Hendri 

 

 

j. Kelompok Talang Simpang Jaya 

Ketua  : Hasnawi 

Sekertaris  : Jumaidi 

Bendahara  : Saiful  

F. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Petani Lele desa Sinar Sekampung  

6. Bentuk Kegiatan Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Petani Lele 

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Sinar Sekampung yaitu  

pada tahun 2015 tepatnya 5 Agustus 2015. Pembentukan Kelompok Usaha 

Bersama dibentuk disalah satu rumah anggota yaitu membahas tentang 

pemberian nama kelompok, jenis usaha, pembentukan ketua, bendahara, 

dan sekertaris. Kelompok Usaha Bersama desa Sinar Sekampung 

merupakan kelompok usaha bersama yang semua kelompok 



 

membudidayakan ikan lele dan salah satu kelompok terdiri dari ibu-ibu 

rumah tangga. ketika mengajukan proposal bantuan dana yang diajukan 

untuk budidaya lele sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada Dinas Sosial 

Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, yang akan dibagi setiap kelompok 

yaitu setiap kelompok mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk 

di jadikan modal budidaya ikan lele.
74

 

 

Bentuk kegiatan yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama desa 

Sinar Sekampung yaitu: 

5. Persiapan Kolam Terpal 

Persiapan kolam yang dilakukan pembudidaya rata-rata memakan 

waktu sekitar lima hari yang meliputi kegiatan perbaikan kolam, 

perbaikan pematang, pemupukan dan pengairan. Kolam yang 

digunakan yaitu kolam terpal 

6. Penebaran  benih 

Penebaran benih lele biasanya dilakukan setelah kondisi kolam 

telah banyak ditumbuhi plankton. Waktu penebaran benih biasanya 

dipilih pagi atau sore hari dengan alasan cuaca tidak terlalu panas dan 

menghindari setres pada benih sehingga ketika esok harinya diberikan 

pakan, nafsu makan ikan akan meningkat.  

7. Proses pemeliharaan 
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Proses pemeliharaan pada usaha ikan lele yang dilakukan 

pembudidaya di Kecamatan Air Naningan ini biasanya berlangsung 

selama 3 sampai 4 bulan. Selama masa pemeliharaan, kegiatan utama 

yang dilakukan pembudidaya adalah pemberian pakan tambahan. 

Pemberian pakan tambahan biasanya dilakukan dua kali sehari, yaitu 

pada pagi hari dan sore hari. Proses pemberian pakan tambahan harus 

dilakukan secara teratur sebab benih lele memiliki kecenderungan 

untuk bersifat kanibal bila kekurangan makanan. Selama 15 – 20 hari 

pertama, benih lele biasanya diberi pakan tambahan yaitu daun pepaya 

berfungsi sebagai penambah makan dan sekaligus menjadi obat ikan 

lele. Untuk selanjutnya pakan tambahan yang diberikan berupa 

kombinasi antara postal dengan pelet. Selain itu selama masa 

pemeliharaan, pembudidaya juga melakukan kegiatan seperti 

pembersihan kolam dari hama serta mengontrol ketinggian air. 

Ketinggian air ini perlu dijaga agar benih tidak perlu berenang terlalu 

jauh untuk mendapatkan makanan. 

8. Pemanenan  

Proses pemanenan biasanya dilakukan pada saat ikan berumur 3 

sampai 4 bulan yang biasanya ukuranya sebesar 14 cm. Waktu panen 

biasanya dilakukan pada sore atau malam hari dengan pertimbangan 

cuaca dingin. Pemilihan waktu panen pada malam hari ini juga 

bertujuan untuk menghindari setres pada benih yang dipanen. Proses 

pemanenan dimulai dengan pengeringan kolam.  



 

Berikut ini anggran belanja masing-masing kelompok usaha 

bersama di desa Sinar Sekampung: 

Tabel 9 

Rincian Anggaran Belanja Semua Kelompok Usaha Bersama 

Desa Sinar Sekampung Bulan Oktober 2015 

No Nama barang Volume 
Harga 

satuan 
Debit Kredit 

1 Kas 
  Rp. 

20.000.000 

 

2 
Bibit ikan 

lele 
5000 Rp. 100,00  

Rp. 

500.000 

3 
Pakan selama 

3 bulan 
400 kg Rp. 10.000  

Rp. 

4.000.000 

4 Sewa kolam 1 tahun   
Rp. 

3.000.000 

5 Obat-obatan    Rp.200.000 

6 Terpal 40 meter 
1 meter 

Rp. 20.000 
 

Rp. 

800.000 

7 
Peralatan-

peralatan 

   Rp. 

200.000 

 
Jumlah 

  Rp. 

11.500.000 

Rp. 

8.700.000 

Sumber laporan pendamping KUBE FM Sinar Sekampung 

 

 

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa modal awal yang 

diberikan Dinas Sosial sebesar Rp.20.000.000 yang akan dibelanjakan 

untuk pembelian bibit lele sebesar Rp. 500.000, pakan selama 3 bulan Rp. 

4.000.000, sewa kolam Rp.3.000.000, obat-obatan Rp.200.000, terpal Rp. 



 

800.000 dan peralatan-peralatan Rp. 200.000. jadi total belanja sebesar Rp. 

8.700.000 dan sisahnya di masukan ke kas kelompok masing-masing 

sebesar Rp. 11.500.000. Pada tahun pertama semua anggaran belaja KUBE 

di sama ratakan, agar terlihat mana KUBE yang berkembang dan yang 

tidak berkembang. 

 

 

7. Pelaksanaan Program KUBE Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Petani Desa Sinar Sekampung  

Hasil wawancara dengan kepala Desa Sinar Sekampung bahwa 

program KUBE ini sudah tepat sasaran karena anggota yang bergabung di 

KUBE adalah orang-orang yang kurang mampu atau kategori orang 

miskin.
75

 

Proses Pelaksanaan KUBE sudah sesuai dengan panduan. Temuan 

Lapangan menunjukkan bahwa Panduan Program P2FM yang digunakan 

di masing-masing kelompok yang berjumlah 5 kelompok. Dalam 

Pelaksanaanya bantuan yang diberikan tersebut masih terjadi 

permasalahan yang dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman tentang 

pembudidayaan lele yang baik dan kurangnya pemasaran yang meluas 

sehingga dalam pelaksanaannya Kelompok Usaha Bersama di desa Sinar 

Sekampung masih kurang baik. .  
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Dalam program KUBE ini seharusnya ada sosialisasi langsung dari 

Dinas Sosial kabupaten Tanggamus kepada masyarakat desa Sinar 

Sekampung tetapi sosialisai tersebut tidak dilaksanakan, sosialisasi hanya 

dilaksanakan oleh pendamping saja itupun hanya dengan ketua masing-

masing kelompok Kelompok Usaha Bersama Sinar Sekampung, setiap 1 

bulan sekali melakukan pertemuan sedangkan  untuk ketua dan 

pendamping melakukan pertemuan 3 bulan sekali untuk membahas 

masalah yang terjadi di masing-masing kelompok. Kelompok Usaha 

Bersama Sinar Sekampung mempunyai seorang pendamping yaitu ibu 

Hanifah fungsi pendamping itu sendiri adalah seseorang yang bertugas 

untuk menjalin hubungan antara pendamping dengan KUBE, dan 

masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat 

dukungan, mendaya gunakan berbagai sumber dan potensi dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap 

pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik 

lainnya. Selain itu fungsi pendamping tidak hanya memberikan masukan 

dan memecahkan masalah tetapi seharusnya pendamping juga dapat 

membantu anggota untuk memasarkan hasil dari produksi ikan lele karena 

anggota KUBE FM belum terlalu banyak jaringan untuk memasarkannya. 

Dari hasil wawancara salah satu ketua KUBE Mandiri yaitu 

penelitian menunjukan bahwa kurangnya pembinaan dan pelatihan dari 

pendamping, dari tahun 2015 sampai 2017  pendamping hanya hadir 2 kali 



 

dalam pertemuan rutin. 
76

Dengan demikian peran pendamping cukup  

besar terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan fakir Miskin pada 

Kelompok Usaha Bersama di desa Sinar Sekampung, karena adanya 

pendamping di harapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

masing-masing kelompok. 

 

  

Tujuan program Kelompok Usaha Bersama ini dibentuk yaitu untuk 

mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan, 

mensejahterakan masyarakat di Desa Sinar Sekampung. Program KUBE 

hampir 2 tahun program ini berjalan belum adanya pemantauan dari Dinas 

Sosial kabupaten Tanggamus sehingga tidak adanya perhatian yang 

diberikan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama Pemantauan tersebut 

juga hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan pendamping Kelompok Usaha 

Bersama yang mana pemantauan tersebut juga hanya melihat apakah 

bantuan yang diberikan tersebut di manfaatkan atau tidak. 

8. Peningkatan Produksi Petani Lele Desa Sinar Sekampung 

Produksi merupakan salah satu cara dalam kegiatan budidaya lele 

untuk mengukur seberapa besar tingkat ekonomi masyarakat. Adapun 

tujuan dibentuknya KUBE menurut bapak Suparman sebagai sekertaris 

KUBE di Desa Sinar Sekampung yaitu untuk lebih meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan petani lele sebagai subjek pembangunan 
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pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam 

pembangunan. KUBE ini merupakan salah satu bentuk perkumpulan 

petani yang berfungsi sebagai media penyuluh yang diharapkan lebih 

terarah dalam perubahan aktivitas usaha petani lele yang baik lagi. 

Aktivitas usaha tani lele yang lebih baik dapat dilihat dari adanya 

peningkatan dalam produktivitas usaha tani sehingga akan mendukung 

terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani lele dan keluarganya. 

Produksi lele setiap panennya mengalami perubahan. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan peningkatan dan 

penurunan produksi lele. Seperti yang disampaikan oleh bapak wagino dan 

suparman salah satu faktor yang mengakibatkan peningkatan dan penuruan 

produksi lele yaitu terjadinya perubahan iklim serta kadar air yang tidak 

normal, meskipun ini jarang terjadi namun faktor ini yang dapat 

menyebabkan turunya produksi lele, dan sebaliknya apabila lele yang tidak 

terkena penyakit maka hasil produksi lele akan dapat mencapai tingkat 

maksimal.
77

 

Berikut adalah data produksi dan luas lahan budidaya lele di desa 

Sinar Sekampung. 

Tabel 10 

Data produksi lele bulan januari  2015 

 desa Sinar Sekampung 
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Nama kelompok 
jenis 

budidaya 
Luas kolam Produksi 

Tunas Muda Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 400 kg 

Talang Curup Jaya Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 
390  kg 

 

Mandiri Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 420 kg 

Harapan Maju Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 411 kg 

Talang Simpang Jaya Ikan lele 3 kolam ukuran 2x6 415 kg 

Jumlah   2036 kg 

(sumber dari wawancara semua ketua KUBE Sinar Sekampung) 

 Dari tabel di atas menjelaskan produksi ikan lele pada bulan januari 

2015 desa Sinar Sekampung kec Air Naningan yaitu  KUBE tunas muda 

sebesar 400 kg, talang curup jaya 390 kg, mandiri 420 kg, harapan maju 411 

kg, dan talang simpang jaya sebesar 415 kg. jadi jumlah keseluruhan 

produksi adalah 2036 kg. 

Tabel 11 

Data produksi lele bulan Oktober 2016 

 desa Sinar Sekampung 

Nama kelompok 
jenis 

budidaya 
Luas kolam Produksi 

Tunas Muda Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 512 kg 

Talang Curup Jaya Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 
530 kg 

 

Mandiri Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 550 kg 



 

Harapan Maju Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 533 kg 

Talang Simpang Jaya Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 546  kg 

Jumlah   2671 kg 

(sumber dari wawancara semua ketua KUBE Sinar Sekampung) 

 

 

Dari tabel di atas menjelaskan produksi ikan lele pada bulan mei 

2016 desa Sinar Sekampung kec Air Naningan yaitu  KUBE tunas muda 

sebesar 512 kg, talang curup jaya 530 kg, mandiri 550 kg, harapan maju 533 

kg, dan talang simpang jaya sebesar 546 kg. jadi jumlah keseluruhan 

produksi adalah 2671 kg. 

Tabel 12 

 Data Produksi Lele Bulan September 2017 

Desa Sinar Sekampung 

Nama kelompok 
jenis 

budidaya 
Luas kolam Produksi 

Tunas Muda Ikan lele 5 kolam ukuran 2x6 550 kg 

Talang Curup Jaya Ikan lele 6 kolam ukuran 2x6 620 kg 

Mandiri Ikan lele 6 kolam ukuran 2x6 740 kg 

Harapan Maju Ikan lele 6 kolam ukuran 2x6 635 kg 

Talang Simpang Jaya Ikan lele 6 kolam ukuran 2x6 675 kg 

Jumlah   3220 kg 

(sumber dari wawancara semua ketua KUBE Sinar Sekampung) 



 

Dari tabel di atas menjelaskan produksi ikan lele pada bulan Februari-

2017 desa Sinar Sekampung kec Air Naningan yaitu  KUBE tunas muda 

sebesar 550 kg, talang curup jaya 620 kg, mandiri 740 kg, harapan maju 635 

kg, dan talang simpang jaya sebesar 675 kg. Jadi jumlah keseluruhan 

produksi adalah 3220 kg. 

Dari data di atas terlihat bahwa jumalah produksi meningkat disetiap 

panennya. menurut bapak Wagino, Turmaji, Sarto dan Asnawi, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan semakin bertambahnya produksi ikan lele yiatu:
78

 

c. Nilai jual ikan lele 

Ikan lele memiliki nilai jual yang setabil karena mayoritas 

masyarakat mengkonsumsinya. Mengingat permintaan masyarakat 

terhadap ikan lele yang meningkat, maka KUBE di desa Sinar Sekampung 

lebih menambah jumlah produksi ikan lele. Biasanya ikan lele di jual ke 

pengempul sebesar Rp. 15.000,00 per kilogram sedangkan untuk penjualan 

secara eceran sebesar Rp. 20.000,00 per kilogram, nilai jual yang tinggi 

maka pendapatan masyarakat meningkat, dan sebagian anggota 

menggunakan pendapatanya untuk penamabah modal budidaya ikan lele 

sendiri. Ditambah dengan adanya pemberdayaan melalui pendamping dan 

ilmu pengetahuan tentang pembudidayaan lele dengan baik. 

d. Permintaan Mayarakat 

Tingginya permintaan konsumen akan ikan lele karena ikan lele 

telah lama dikenal masyarakat serta rasanya sudah akrab di lidah 
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masyarakat. Selain dikonsumsi sendiri ikan lele biasanya di cari oleh 

pedagang pecel lele, hampir di setiap pusat atau sudut kota dan sepanjang 

pinggir jalan raya mereka mendirikanya selain itu beberapa pedagang 

pasar tradisional juga menjual ikan lele, tak hanya pasar tradisional 

supermarket atau toko serba ada juga sekarang turut menjual lele. 

Usaha tani budidaya lele di desa Sinar Sekampung kecamatan Air 

Naningan, dilakukan oleh petani yang tergabung dalam kelompok usaha 

bersama yang perlu di berdayakan karena dengan adanya pemberdayaan 

kelompok usaha bersama maka usaha budidaya lele akan lebih baik dalam 

melakukan aktivitas kegiatan usaha petani budidaya lele. Aktivitas-

aktivitas yang telah dilakukan oleh KUBE antara lain pertemuan rutin, 

pemasaran yang bekerjasama dengan pengumpul dan diskusi bersama baik 

sesame anggota maupun penyuluh. Melalui aktivitas KUBE diharapkan 

masyarakat petani budidaya lele dapat lebih berdaya dalam aspek hasil 

panen maupun untuk meningkatkan pendapatan para petani budidaya 

lele.
79

 

9. Karakteristik Respoden 

Pada bagian ini karakteristik responden yang akan dibahas yaitu 

dimulai dari usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan utama, jumlah anggota 

keluarga. Hal ini bertujuan mendapatkan informasi yang relavan dan 

sesuai dengan pokok masalah yang ingin pe nulis teliti. Penelitian ini 
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dilakukan pada anggota KUBE di Desa Sinar Sekampung dengan jumlah 

responden sebanyak 50 orang. 

 

 

 

 

 

c. Usia responden 

Tabel 13 

Distribusi jawaban responden berdasarkan usia 

No Usia Jumlah Persentase(%) 

1 <20 tahun 0 0% 

2 21-30 7 14 % 

3 31-40 20 40 % 

4 >40 23 46 % 

 Jumlah 50 100 % 

Sumber : data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia kurang dari 20 tahun tidak ada, kemudian 

responden yang berusia 21-30 adalah 7 orang dengan persentase 14 %, 

responden yang berumur 31-40 berjumlah 20 orang dengan persentase 

40 % sedangkan responden yang berumur >40 berjumlah 23 orang 

dengan persentase 46 %. 

d. Berdasarkan Pekerjaan Responden 

Tabel 14 



 

Pekerjaan responden 

No Jenis pekerjaan Jumalah Persentase (%) 

1 Petani 26 52 % 

2 Buruh 15 30 % 

3 Pedagang 5 10 % 

4 Ibu rumah tangga 4 8 % 

 Jumlah 50 100 % 

Sumber : data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan 

responden yang menjadi petani berjumlah 26 orang atau 52 %, jumlah 

pekerjaan responden buruh sebesar 15 orang atau 30 %, jumlah responden 

yang bekerja menjadi pedagang sebesar 5 orang atau 10 %, sedangkan 

jumlah ibu rumah tangga sebesar 4 ornag atau 8 %. 

10. Hasil jawaban kuisinoner (Angket) Efektivitas Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Pendapatan petani lele 

di desa Sinar Sekampung 

Untuk memperoleh data tentang efektivitas program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani lele di 

desa Sinar Sekampung diperoleh melalui penyebaran angket sebanyak 16 

butir soal pertanyaan untuk 50 sampel. Berdasarkan sebaran angket dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

c. Hasil jawaban kuisioner (Angket) efektivitas program KUBE  di 

kecamatan Air Naningan 

5. Ketetapan Sasaran 



 

Tabel 15 

Ketepatan sasaran Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pendapatan keluarga sebelum 

mengikuti program KUBE di bawah Rp. 

500.00 ribu perbulan? 

39 11 

Persentase % 82% 22 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai apakah pendapatan keluarga anda di bawah Rp. 500.000 

ribu perbulan, yang menjawab iya berjumlah 39 orang atau 82 % 

dan yang menjawab tidak adalah berjumlah 11 atau sebesar 22 %. 

Hal ini menunjukan bahwa program KUBE di desa Sinar 

Sekampung kecamatan Air Naningan rata-rata yang menjadi 

anggota KUBE merupakan keluarga miskin karena pendapatannya 

di bawah 500 perbulan. 

Tabel 16 

Ketepatan  Sasaran Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah program KUBE budidaya lele 

sudah tepat sasaran? 

47 3 

Persentase % 94 % 6 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

sasaran yang menjawab iya sebesar 47 orang atau 94 % dan yang 



 

menjawab tidak sebesar 3 orang atau 6 %. Sehingga dapat dilihat 

bahwa program ini sudah tepat sasaran. 

 

 

 

 

 

6. Sosialisasi Program 

Tabel 17 

Ketepatan Sosialisai Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Dinas Sosial menyampaikan 

informasi mengenai program KUBE budidaya 

lele di desa Sinar Sekampung 

0 50 

Persentase % 0% 100% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai sosialisasi yang menjawab iya sebesar 0 atau tidak ada 

yang menjawab iya, sedangkan yang menjawab tidak sebesar 50 

orang atau 100 %. Hal ini menunjukan tidak adanya sosialisasi dari 

Dinas Sosial mengenai budidaya lele. 

Tabel 18 

Ketepatan Sosialisai Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 



 

Apakah pendamping menyampaikan program 

KUBE budidaya lele kepada anggota dengan 

baik? 

20 30 

Persentase % 40% 60% 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai sosialisasi yang menjawab iya sebesar 20 orang atau 40 

% dan yang men  jawab tidak sebesar 30 orang atau 60 %. Hal ini 

menunjukan bahwa pendamping belum maksimal dalam 

menyampaikan program KUBE kepada anggota. 

7. Tujuan Program 

Tabel 19 

Ketepatan Tujuan Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah dengan adanya program KUBE 

pendapatan anggota meningkat? 

40 10 

Persentase % 80 % 20 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai tujuan yang menjawab iya sebesar 40 orang atau 80 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 10 atau 20 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE sudah sesuai dengan tujuan karena 

karena pendapatan rata-rata anggota meningkat. 

Tabel 20 

Ketepatan Tujuan Program KUBE FM 



 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pelaksanaan program KUBE 

budidaya lele sudah sesuai dengan tujuan 

yang sudah ditetapkan? 

45 5 

Persentase % 90 % 10 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai tujuan yang menjawab iya sebesar 45 orang atau 90% 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 5 atau 10 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE sudah sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. 

8. Pemantauan Program 

Tabel 21 

Ketepatan Pemantauan Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah program KUBE FM pembudidayaan 

ikan lele telah dilaksanakan dengan baik? 

40 10 

Persentase % 90 % 10 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pemantauan yang menjawab iya sebesar 40 orang atau 80 

% sedangkan yang menjawab tidak sebesar 10 % atau 20 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE di desa Sinar Sekampung telah 

dilaksanakan dengan baik. 



 

Tabel 22 

Ketepatan Pemantauan Program KUBE FM 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah ada pemantauan dari dinas sosial dan 

pendamping tentang program KUBE? 

0 50 

Persentase % 0 % 100 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pemantauan yang menjawab iya sebesar 0 atau tidak ada 

yang menjawab iya, sedangkan yang menjawab tidak sebesar 50 

orang atau 100 %. Hal ini menunjukan tidak adanya pemantauan 

dari Dinas Sosial maupun pendamping mengenai budidaya lele. 

Dari hasil kuisioner di atas mengenai ukuran efektivitas yaitu 

ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan 

program dari keempat tersebut hanya 2 (dua) yang memenuhi ukuran 

efektivitas yaitu ketetapan sasaran dan tujuan program sedangkan yang 

keduanya belum memenuhi ukuran efektivitas suatu program. 

d. Hasil jawaban kuisioner (Angket) pendapatan petani lele di desa Sinar 

Sekampung 

2. Pendapatan Masyarakat 

Tabel 23 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan 

tetap? 

0 50 



 

Persentase % 0 % 100 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 0 atau 0 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 50 orang atau 100 %. Hal 

ini menunjukan bahwa an 

Tabel 24 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah setiap kali panen anda mendapatkan 

gaji atau upah dari pembudidayaan ikan 

lele? 

50 0 

Persentase % 100 % 0 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 50 atau 100 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 0 orang atau 0 %. Hal ini 

menunjukan bahwa anggota mendapatkan gaji. 

Tabel 25 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah hasil yang didapatkan dapat 

membantu perekonomian keluarga? 

46 4 

Persentase % 92 % 8 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 



 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 46 atau 92 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 4 orang atau 8 %. Hal ini 

menunjukan bahwa program KUBE membantu perekonomian 

keluarga. 

 

Tabel 26 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Selain pembudidayaan ikan lele secara 

kelompok Apakah anda mempunyai usaha 

budidaya ikan lele sendiri? 

 

10 40 

Persentase % 20 % 80 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 10 atau 20 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 40 orang atau 80 %. Hal 

ini menunjukan bahwa anggota rata-rata tidak memiliki usaha ikan 

lele 

Tabel 27 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Selain bergabung di KUBE pembudidayaan 

lele apakah anda mempunyai usaha lainnya? 

10 40 



 

Persentase % 20 % 80 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 10 atau 20 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 40 orang atau 80 %. Hal 

ini menunjukan bahwa hanya 10 orang yang memiliki usaha selain 

usaha lele. 

Tabel 28 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Sebelum anda bergabung di KUBE FM apakah 

anda pernah bergbabung diprogram lainnya? 

30 20 

Persentase % 60 % 40 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab iya sebesar 30 atau 60 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 20 orang atau 40 %. Hal 

ini menunjukan bahwa sebesar 60 % anggota pernah bergabung di 

program lainya yang diadakan oleh pemerintah. 

Tabel 29 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pengeluaran untuk budidaya lele 

sudah sesuai dengan pendapatan yang 

diterima? 

47 3 



 

Persentase % 94 % 6 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab ya sebesar 47 atau 94 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 3 orang atau 6 %. Hal ini 

menunjukan bahwa sebesar 94 % anggota pengeluaran untuk 

budidaya lele sudah sesuai dengan pendapatan yang diterima. 

 

Tabel 30 

Pendapatan masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah dalam penjualan ikan lele sudah 

sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak 

mengambil untung yang berlebihan? 

50 0 

Persentase % 100 % 0 % 

Sumber: data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pendapatan yang menjawab ya sebesar 50 atau 100 % 

sedangkan yang menjawab tidak sebesar 0 orang atau 0 %. Hal ini 

menunjukan bahwa sebesar 100 % mereka tidak mengambil 

keuntungan yang berlebihan. 

Dari hasil kuisioner di atas mengenai pendapatan masyarakat yaitu 

rata-rata anggota yang bergabung di KUBE tidak mempunyai penghasilan 

tetap, dengan adanya KUBE sangat membantu perekonomian keluarga 



 

karena anggota yang bergabung di KUBE akan mendapatkan gaji dari 

pembudidayaan ikan lele. 

  



 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Apakah Program Kelompok Usaha Bersama Petani Ikan Lele yang 

disponsori Dinas Sosial itu? 

KUBE merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial 

dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan 

menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE 

adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan UEP. 

Kelompok Usaha Bersama merupakan media dan sekaligus metode 

dalam pemberdayaan sosial keluarga miskin perkotaan untuk menciptakan 

kesejahteraan sosial mereka. Dinas sosial, melalu KUBE keluarga miskin 

diarahkan untuk dapat berinteraksi sosial dan saling peduli satu sama lain 

dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Kemudian, dari 

sisi ekonomi melalui KUBE keluarga miskin diarahkan untuk memiliki sumber 

penghasilan yang tetap, layak dan berkelanjutanm memiliki aset, terpenuhinya 

kebutuhan dasar dan aksesibilitas terhadapan pelayanan sosial. Pembentukan 

KUBE didasarkan pada kedekatan tempat tinggal, jenis usaha dan ketrampilan 

anggota, ketersediaan sumber daya dan kondisi geografis, kondisi sosial 

budaya, memiliki motivasi yang sama dan diprioritaskan pada kelompok-

kelompok yang sudah tumbuh di masyarakat. 



 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa Sinar Sekampung merupakan 

keolompok usaha bersama yang membudidayakan ikan lele dengan jumlah 5 

kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 10 anggota jadi jumlah 

semua anggota yaitu 50 orang anggota. KUBE yang disponsori oleh Dinas 

Sosial merupakan KUBE yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan oleh 

sebab itu Dinas Sosial memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 yang akan dibagikan kemasing-masing kelompok untuk 

dijadikan modal usaha pembudidayaan ikan lele. 

B. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Petani Ikan Lele 

1. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. 

Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat 

menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.  

Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan 

efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai 

dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang 

diinginkan. Keberhasilan suatu program dapat diukur berdasarkan ukuran 

suatu efektivitas yaitu:
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e. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat 

dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 

f. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam 

melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan 

program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan 

sasaran peserta program pada khususnya. 

g. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan 

program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. 

h. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah 

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta 

program. 

Program KUBE dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

kehidupan sosial dan kesejahteraannya. Melalui program KUBE, mereka 

dapat dibantu untuk memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai 

kesejahteraan sosial dan perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. 

KUBE bagi fakir miskin merupakan sarana untuk meningkatkan 

Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), 

memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, 

meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan 

potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya 

kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan 

modal usaha dan sarana prasarana ekonomi. Dalam hal ini bahwa untuk 



 

tercapainya kesuksesan suatu program KUBE di suatu daerah atau 

kecamatan, harus memenuhi seluruh ukuran efektivitas, berdasarkan data 

lapangan bahwa diperoleh data sebagai berikut: 

a. Ketepatan sasaran yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan 

sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.  

Kelompok sasaran menjadi sangat penting untuk diperhatikan 

dalam mengukur efektivitas suatu program karena untuk mengetahui 

kesesuaian program-program yang telah dibuat oleh suatu lembaga 

kepada kelompok-kelompok sasaran. Apabila teori menurut Budiani 

dikaitkan dengan hasil kuisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti 

dari lapangan ketepatan sasaran pada Kelompok Usaha Bersama Desa 

Sinar Sekampung ini sudah tepat sasaran. Program ini pada khususnya 

lebih ditujukan kepada keluarga miskin yang masih produktif sehingga 

dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi. 

Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat yang menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

merupakan masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp.500.000 ribu 

perbulan, hal ini membuktikan bahwa masyarakat penerima bantuan 

sebagian besar adalah masyarakat yang keadaan ekonominya masih 

sangat rendah. Berdasarkan kreteria anggota penerima bantuan program 

KUBE yaitu keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan di 

bawah Rp.500.000 ribu perbulan.
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Adapun juga pemilihan sasaran ini dimana berdasarkan dengan 

kriteria yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Sosial RI No. 

146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin 

dan Orang Tidak Mampu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa sebagian mata pencaharian anggota Kelompok Usaha Bersama 

desa Sinar Sekampung yaitu tani dan ibu rumah tangga/tidak bekerja.   

Penetapan anggota Kelompok Usaha desa Sinar Sekampung dipilih 

oleh Kepala Desa Sinar Sekampung dengan dibantu oleh pendamping 

KUBE Sinar Sekampung, kemudian diverifikasi ulang oleh Dinas Sosial 

Tenaga Kerja Dan dibantu dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK), sehingga kepala desa mengetahui sendiri apakah 

orang tersebut layak untuk ditetapkan sebagai Anggota Kelompok Usaha 

Bersama yang mana diberikan bantuan untuk melakukan kegiatan usaha 

ekonomi produktif yang dapat menjadikan masyarakat mandiri. Sehingga 

program tersebut sudah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. 

b. Sosialisasi Program 

Program Kelompok Usaha Bersama ini dibuat oleh pemerintah 

pusat yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kabupaten 

Tanggamus program ini di tangani oleh Dinas Sosial kabupaten 

Tanggamus. Budiani menjelaskan bahwa peran penyelenggara program 

sangat penting, salah satunya adalah sosialisasi dari penyelenggara 

program kepada masyarakat terutama pelaksana program. Sehingga 

informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan jelas. 



 

Informasi tentang program sangat penting untuk disampaikan kepada 

sasaran sehingga program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan menunjukan bahwa   50 

anggota program KUBE mengatakan bahwa Dinas Sosial tidak 

menyampaikan informasi mengenai program KUBE tentang 

pembudidayaan ikan lele. Adapun 20 orang atau 40 % anggota 

mengatakan  pendamping dalam menyampaikan program KUBE 

budidaya lele kepada anggota dengan baik dan 30 orang atau 60 % 

mengatakan informasi yang disampaikan oleh pendamping tidak baik 

atau kurang maksimal. 

Apabila teori Budiani tersebut dikaitkan dengan hasil dan temuan 

yang peneliti dapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang 

maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, kuisioner dan observasi 

penelitian di lapangan bahwa sosialisasi awal yang seharusnya 

disampaikan oleh Dinas Sosial kabupaten Tanggamus tidak 

dilaksanakan, hal ini menjadikan tidak semua masyarakat mengetahui 

adanya program ini. Hal ini terbukti bahwa ada beberapa anggota yang 

tidak mengetahui program KUBE bahkan tidak paham dengan fungsi 

KUBE itu sendiri, padahal program ini sangat membantu untuk 

memberdayakan masyarakat miskin karena bantuan yang diberikan oleh 

Dinas Sosial kabupaten Tanggamus sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

oleh kelompok sendiri.   



 

Sosialisasi sangat dibutuhkan oleh kelompok KUBE desa Sinar 

Sekampung karena hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan program 

KUBE itu sendiri, hal ini dapat dilihat di bab 3 bahwa peran pendamping 

cukup  besar terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan fakir Miskin 

pada Kelompok Usaha Bersama di desa Sinar Sekampung, karena adanya 

pendamping di harapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

masing-masing kelompok.  

Sosialisasi awal program tidak dilakukan terlebih dahulu dari dinas 

yang terkait, sehingga informasi yang didapat tentang program ini dirasa 

kurang jelas. Hal ini terbukti dari permasalahan yang terjadi pada 

Kelompok Usaha Bersama desa Sinar Sekampung ada anggota yang 

tidak paham dengan tujuan KUBE ,  

Seharusnya pendamping mengadakan Sosialisasi dengan 

mengundang narasumber-narasumber sebagai penceramah dalam 

sosialisasi yang berkaitan dengan materi yang sesuai dengan bidangnya 

yaitu pembudidayaan ikan lele yang baik agar peternak lele dapat 

menajadi peternak yang sukses. Tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan 

oleh dinas sosial maupun pendamping KUBE Sinar Sekampung. 

Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa sosialisasi 

program sangat berpengaruh pada informasi tentang pelaksanaan 

program yang dijalankan. Menurut teori Budiani bahwa sosialisasi 

dilakukan agar kelompok sasaran mengetahui dengan jelas informasi 

tentang program. Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 



 

diketahui bahwa tidak ada sosialisai dari Dinas Sosial dan pendamping 

kurang maksimal dalam menyampikan informasi mengenai program 

KUBE, ketika sosialisasi untuk awal program tidak dilakukan oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Tanggamus dan Pendamping, hal ini menyebabkan 

informasi yang didapat kurang jelas yang mana terlihat pada 

permasalahan kurangnya pemahaman tentang budidaya lele karena tidak 

adanya sosialisasi dan pelatihan dari dinas sosial dan pendamping 

sehingga kelompok kurang maksimal dalam pembudidayaan lele 

sehingga produksi tidak maksimal. 

Sosialisasi dan pelatihan ini diupayakan untuk memberikan 

informasi dan pengetahuan yang lebih luas tentang program yang 

dijalankan, pelatihan yang diadakan juga sangat bermanfaat bagi anggota 

karena anggota dapat lebih baik lagi dalam produksi ikan lele. 

c. Tujuan Program 

Tujuan program ini berkaitan dengan sejauh mana hasil nyata 

program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan 

hasil kuisioner di lapangan menunjukan bahwa 40 orang atau 80 % 

anggota mengatakan bahwa program KUBE dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Adapun 10 orang atau 20%  responden yang 

mengatakan bahwa program KUBE tidak dapat meningkatkan 

pendapatan keluarga.  



 

Tujuan dari adanya Kelompok Usaha Bersama yaitu upaya 

mengurangi angka kemiskinan, dengan cara mensejahterakan 

masyarakat, melalui : 

1. Peningkatan pendapatan  

Tujuan yang pertama dari Kelompok Usaha Bersama yaitu 

peningkatan pendapatan, dengan peningkatan pendapatan yang 

dialami oleh anggota Kelompok Usaha Bersama diharapakan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan membantu 

perekonomian keluarga. Peningkatan pendapatan ini diharapkan 

dapat memberdayakan masyarakat terutama pada masyarakat yang 

hanya mengandalkan hasil dari bertani. 

Penelitian di lapangan diketahui bahwa bantuan yang diberikan 

oleh Dinas Sosial dirasa sangat bermanfaat oleh anggota, karena 

dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga bisa 

tercukupi, Tujuan peningkatan pendapatan ini belum dapat dikatakan 

maksimal dikarenakan meskipun semua anggota telah mengalami 

peningkatan pendapatan dengan adanya bantuan yang diberikan, 

namun hal ini tidak dapat memberdayakan masyarakat secara 

sepenuhnya karena anggota Kelompok Usaha Bersama desa Sinar 

Sekampung belum mempunyai usaha budidaya sendiri.  

 

 



 

2. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota Kelompok Usaha 

Bersama secara bersama dalam kelompok  

Tujuan yang kedua dari Kelompok Usaha Bersama yaitu 

peningkatan kemampuan berusaha para anggota Kelompok Usaha 

Bersama secara bersama dalam kelompok. Tujuan ini sudah sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan, dimana Kelompok Usaha Bersama 

desa Sinar Sekampung hingga saat ini masih berjalan dengan baik.  

Peningkatan kemampuan berusaha para anggota secara bersama 

dalam kelompok seperti halnya saat pembuatan kolam budidaya ikan 

lele mereka saling bekerja sama, selain itu kelompok membuat 

jadwal untuk pemberian pakan ikan lele supaya pemberian pakan 

berjalan dengan lancer, serta masing-masing individu dalam klomok 

memiliki rasa tanggung jawap terhadap perkembangan budidaya 

ikan lele. Pada saat panen kelompok melakukan pembedahan kolam 

secara bersama-sama. 

Biasanya anggota melakukan pertemuan rutin yaitu melakukan 

pertemuan setiap 1 bulan sekali. Pertemuan ini membahas tentang 

kegiatan usaha budidaya lele di lapangan seperti kendala dan 

hambatan yang sedang dihadapi maupun keadaan kelompok usaha 

bersama saat ini. Selain itu mereka juga mempunyai kegiatan rutin 

yang khusus untuk ketua melakukan pertemuan yang biasanya 

dilakukan selama 3 bulan sekali untuk membahas pembudidayaan 

ikan lele dimasing-masing kelompok. Sehingga untuk tujuan 



 

pengembangan usaha ini sudah dilakukan secara maksimal dan 

sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

3. Pengembangan Usaha  

Tujuan yang ketiga dari Kelompok Usaha Bersama adalah 

pengembangan usaha, pengembangan usaha ini belum dilakukan oleh 

Kelompok Usaha Bersama desa Sinar Sekampung dikarenakan usaha 

ini masih dilakukan secara berkelompok karena para anggota belum 

siap untuk membudidayakan ikan lele sendiri dikarnakan takud 

mengalami kegagalan. 

Penelitian di lapangan juga diketahui bahwa Kelompok usaha 

Bersama desa Sinar Sekampung memang sepakat bahwa untuk tahun 

1 dan 2 pembudidayaan ikan lele masih dilakukan secara kelompok 

hal ini dikarenakan anggota belum paham cara pembudidayaan ikan 

lele secara benar, dan anggota juga belum mempunyai jaringan yang 

luas untuk memasarkan hasil ikan lele. 

Pendamping Kelompok Usaha Bersama desa Sinar Sekampung 

mnegatakan bahwa pengembangan usaha akan dilakukan setelah 

anggota sudah mengetahui cara pembudidayaan ikan lele dengan baik 

dan dapat memasarkan ikan lele dipasaran, pengembangan usaha ini 

akan dilakukan tahun ini karena kelompok usaha bersama sudah 

berjalan selama 2 tahun dirasa anggota sudah siap dalam 

pembudidayan ikan lele secara sendri. Untuk pembudidayaan ikan lele 

anggota akan diberikan modal dari kelompok masing-masing anggota 



 

mendapatkan modal Rp. 1.500.000 uang tersebut akan dibelikan bibi, 

pakan, obat-obatan dan lain-lain. Hasil penjualan akan dipotong 

sebesar 30 % untuk kas kelompok. Sehingga untuk tujuan 

pengembangan usaha ini belum dilakukan secara maksimal dan belum 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para 

anggota Kelompok Usaha Bersama 

 Tujuan yang terakhir dari Kelompok Usaha Bersama ini yaitu 

Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan diantara anggota. Hasil 

penelitian menunjukan Kelompok Usaha Bersama cukup maksimal 

karena anggota saling bergotong royong dan saling membantu satu 

sama lain untuk bersama-sama dalam pembudidayaan ikan lele. 

 Pertemuan rutin yang diadakan oleh Kelompok Usaha Bersama 

desa Sinar Sekampung ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan 

erat antar anggota. Pertemuan rutin ini juga biasanya melakukan 

diskusi yang berhubungan dengan Kelompok  Usaha Bersama. 

Pertemuan rutin yang dilakukan diikuti oleh semua anggota 

Kelompok Usaha Bersama Bunga Sejahtera yang mana 

beranggotakan 10 orang. Pertemuan ruitin ini diadakan untuk 

meningkatkan kesetiakawanan antar anggota meskipun ada beberapa 

anggota yang tidak dapat hadir karena kepentingan tertentu. Tetapi 

masih banyak anggota yang aktif dalam mengikuti pertemuan rutin 

yang diadakan oleh kelompok. Sehingga untuk tujuan dari 



 

Kelompok Usaha Bersama ini yaitu peningkatan kepedulian dan 

kesetiakawanan sosial antar anggota Kelompok Usaha Bersama 

sudah cukup maksimal. 

Budiani menjelasakan bahwa tujuan program berkaitan dengan 

sejauhmana hasil nyata program dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Apabila teori Budiani tersebut dikaitkan dengan hasil 

penelitian dilapangan bahwa hasil nyata dari tujuan program yang 

telah ditetapkan sudah bisa tercapai. Hal ini dikarenakan tujuan yang 

telah ditetapkan sudah dapat berjalan secara maksimal. Hanya saja 

ada sedikit kendala dari Kelompok Usaha Bersama yaitu belum bisa 

mengembangkan usaha sendiri karena anggota belum berani untuk 

membudidayakan ikan lele. 

d. Pemantauan Program 

 Pemantuan program ini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

setelah adanya program sebagai bentuk perhatian terhadap program. 

Apabila teori Budiani dikaitkan dengan hasil peneliti di lapangan bahwa 

pemantauan program ini belum bisa dikatakan baik, tidak adanya 

perhatian yang diberikan kepada anggota Kelompok Usaha Bersama 

menimbulkan permasalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan Dinas 

Sosial hampir 2 tahun program ini berjalan belum ada sama sekali 

pemantauan yang dilakukan. Pemantauan tersebut juga hanya dilakukan 

oleh Kepala Desa dan pendamping. 



 

Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan menunjukan bahwa 50 

orang atau 100 % menjawab tidak adanya pemantauan dari Dinas Sosial 

kepada Kelompok Usaha Bersama hal ini yang menyebabkan kurangnya 

informasi mengenai program yang terkait. 

Penelitian di lapangan diketahui bahwa saat ini pemantauan 

diserahkan kepada pendamping Kelompok Usaha Bersama, namun 

pendamping juga hanya melakukan pemantauan sekedar melihat apakah 

bantuan yang diberikan masih dimanfaatkan atau tidak, hal ini juga 

dikoordinasikan hanya dengan pendamping dan ketua Kelompok Usaha 

Bersama Sinar Sekampung tidak melihat sampai anggota secara 

langsung. Hal ini nantinya pendamping yang akan melaporkan kepada 

Dinas Sosial kabupaten Tanggamus tentang pemanfaatan bantuan yang 

diberikan.  Tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, 

kepala desa dan pendamping menjadikan pemantauan ini terhambat. 

Pemantauan tidak dilakukan sepenuhnya oleh penyelenggra 

program, setelah program berjalan Dinas Sosial kabupaten Tanggamus 

sudah melepaskan tanggung jawab yang mana kemudian tanggung jawab 

diberikan kepada kepala desa dan pendamping, namun tidak adanya 

koordinasi antara tiga pihak ini menjadikan pemantauan ini tidak 

dilaksanakan dengan baik. Kondisi tersebut menjadikan anggota 

Kelompok Usaha Bersama desa Sinar Sekampung merasa tidak 

diperhatikan oleh penyelenggara program. Sehingga untuk pemantauan 

program ini kurang efektif jika dilihat dari kondisi yang ada dilapangan 



 

Sehingga program ini dalam pelaksanaannya belum dapat 

memberdayakan masyarakat karena sampai saat ini masih terjadi 

permasalahan-permasalahan dan menimbulkan permasalahan baru yang 

menjadikan masyarakat belum dapat mandiri sepenuhnya.    

Berdasarkan 4 (empat) ukuran Efektivitas program Kelompok 

Usaha Bersama di atas bahwasannya program KUBE di kecamatan Air 

Naningan dapat diartikan belum terlaksana dengan baik. Dari ke 4 

(empat) indikator yang dijelaskan hanya dua indikator yang bisa 

dikatakan baik yaitu pada indikator ketepatan sasaran dan tujuan 

program. Program kelompok Usaha Bersama di desa Sinar Sekampung 

sudah tepat sasaran karena yang menjadi anggota kelompok usaha 

bersama merupakan keluarga miskin yang masih produktif sehingga 

dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi dan pendapatan keluarga 

tersebut di bawah Rp. 500.000 perbulan. 

Dalam tujuan program sudah cukup terlaksana dengan baik 

meskipun terdapat permasalahan yang terjadi, dari ke empat tujuan 

program ada satu tujuan yang belum terlaksana dengan baik yaitu tujuan 

belum adanya pengembangan usaha untuk anggota, karena rata-rata 

anggota belum dapat membudidayakan ikan lele dengan baik, jadi 

pembudidayaan ikan lele masih dilaksanakan secara kelompok tetapi 

akhir tahun 2017 pengembangan usaha akan dilaksanakan di masing-

masing kelompok karena menurut kepala desa Sinar Sekampung anggota 

yang bergabung di KUBE di desa Sinar Sekampung memang sudah harus 



 

ada pengembangan usaha agar anggota dapat mandiri dan dapat 

mengembangkan usahanya sendiri.
82

 

Permasalahan yang terjadi di Kelompok Usaha Bersama yang 

menyebabkan KUBE ini kurang efektif yaitu tidak adanya sosialisai 

program KUBE dari Dinas Sosial dari hasil data di lapangan semua 

anggota mengatakan tidak ada sama sekali sosialisai dari Dinas Sosial, 

padahal sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh anggota, karena mayoritas 

anggota merupakan petani dan mereka tidak mengetahui sama sekali 

program tersebut. Hasil wawancara dengan kepala desa Sinar 

Sekampung Dinas Sosial sudah menyerahkan tanggung jawab 

sepenuhnya oleh pendamping KUBE. 

Sosialisasi hanya dilaksanakan beberapa kali saja oleh 

pendamping, padahal sosialisasi pendamping sangat dibutuhkan oleh 

anggota, Dinas Sosial sudah sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab 

kepada pendamping, seharusnya pendamping menggantikan peran Dinas 

Sosial untuk memberikan materi yang dibutuhkan oleh anggota, tetapi 

pendamping tidak melaksanakan sosialisasi tersebut. Seharusnya adanya 

kerja sama antara Dinas Sosial dan pendamping jika memang mereka 

tidak dapat memeberikan sosialisasi secara langsung seharusnya mereka 

memberikan solusi yaitu dengan mengundang narasumber-narasumber 

sebagai penceramah dalam sosialisasi yang berkaitan dengan materi yang 

sesuai dengan bidangnya yaitu pembudidayaan ikan lele yang baik agar 
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peternak lele dapat menajadi peternak yang sukses. Tetapi hal tersebut 

tidak diadakan oleh Dinas Sosial maupun pendamping. 

Permasalahan yang kedua yaitu pemantauan program selain tidak 

adanya sosialisai mengenai program KUBE  ternyata Dinas Sosial juga 

tidak melakukan pemantauan padahal program ini sudah berjalan selama 

2 tahun tetapi tidak ada sama sekali pemantauan mengenai program 

tersebut. Hal tersebut membuat anggota merasa tidak diperdulikan karena 

tidak adanya perhatian dari Dinas yang terkait. Pemantauan hanya 

dilakukan oleh kepala desa dan pendamping itupun hanya beberapa kali 

saja, jika dilihat dari lapangan program KUBE ini sudah cukup berjalan 

dengan baik ke 5 (lima) kelompok KUBE di desa Sianar Sekampung 

semuanya masih bertahan dan tidak ada kelompok yang gagal (bubar). 

Hanya saja kurangnya perhatian dari Dinas Sosial dan pendamping 

seandainya mereka perduli Kelompok Usaha Bersama di desa Sinar 

Sekampung akan lebih maju lagi. 

Berdasarkan hasil pada lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

program Kelompok Usaha Bersama di desa Sinar Sekampung kecamatan 

Air Naningan belum memenuhi 4 ( empat) ukuran efektiviats program 

Kelompok Usaha Bersama. Karena hanya 2 ukuran saja yang sudah tercapai 

dengan cukup baik yaitu ukuran ketetapan sasaran dan tujuan program. 

Sedangkan dari ke 4 (empat ) tujuan program yaitu peningkatan pendapatan, 

peningkatan kemampuan berusaha para aggota KUBE secara kelompok, 

pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan 



 

sosial diantara para anggota KUBE, ada satu tujuan program yang belum 

terlaksana yaitu pengembangan usaha untuk anggota. Untuk tercapainya 

kesuksesan suatu program Kelompok Usaha Bersama dibutuhkan seluruh 

ukuran terpenuhi atau berjalan dengan baik. 

2. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan 

Pendapatan Petani lele di desa Sinar Sekampung 

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, 

perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, 

komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan 

dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan 

kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. tingkat pendapatan adalah 

perolehan barang, uang yang diterima atau yang dihasilkan suatu 

masyarakat tersebut. 

Menurut Georgi Mankiw menyebutkan pendapatan masyarakat 

sebagai pendapatan perorangan ( personal income) yaitu pendapatan 

yang diterima rumah tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan.
83

 

Tingkat pendapatan masyarakat di desa Sinar Sekampung 

berpengaruh terhadap suatu pekerjaan masyarakat, pada umumnya 

sebagian besar pekerjaan masyarakat  desa Sinar Sekampung adalah 

dibidang pertanian, buruh dengan demikian sebagian besar masyarakat 

desa Sinar Sekampung bergantung pada alam. Dengan demikian jika 

pendapatan tergantung pada alam atau hasil bumi tidak bisa menjadi 
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patokan tingakat pendapatan yang lebih baik, karena terdapat banyak 

musim yang dihadapi. Dari hasil kuisioner menyatakan bahwa 50 orang 

atau 100 % masyarakat yang bergabung di KUBE tidak memiliki 

penghasilan tetap. Berdasarkan hal ini pendapatan yang diterima 

masyarakat tidak tentu.  

Pendapatan anggota yang sebelum bergabung di kelompok usaha 

bersama di desa Sinar Sekampung biasanya di bawah Rp. 500.000 ribu 

perbulan hal ini pasti tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. 

Tetapi setelah adanya KUBE pendapatan masyarakat sedikit terbantu 

meskipun pendapatan yang diterima ditidak setiap bulan. 

Tabel 29 

Pendapatan bulan januari 2015 

 

No Nama kelompok 

Tahun 

produksi 

Harga 

ikan lele 

per kg 

Pendapatam 

kelompok 
2015 

1 Tunas Muda 400 kg Rp. 16.000 Rp. 6.400.000 

2 
Talang Curup Jaya 

390  kg 

 

Rp. 16.000 Rp. 6.240.000 

3 Mandiri 420 kg Rp. 16.000 Rp. 6.720.000 

4 Harapan Maju 411 kg Rp. 16.000 Rp. 6.576.000 

5 Talang Simpang 

Jaya 
415 kg 

Rp. 16.000 Rp. 6.640.000 

(Sumber buku kas KUBE desa Sinar Sekampung) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan KUBE 

desa Sinar Sekampung pada bulan januari 2015 yaitu sebesar Rp. 

6.500.000 pendapatan tersebut akan dikurangi dengan biaya pengeluara 

dan sisahnya akan dibagikan ke anggota KUBE, akan tetapi untuk tahun 



 

pertama anggota belum mendapatkan gaji atau upah karena pendapatan 

pertama untuk menambah kas kelompok. 

Tabel 29 

pendapatan Oktober 2016 

 

No Nama kelompok 

Tahun 

produksi 

Harga 

ikan lele 

per kg 

Pendapatam 

kelompok 
2016 

1 Tunas Muda 512 kg Rp. 16.000 Rp. 8.192.000 

2 
Talang Curup Jaya 

530 kg 

 

Rp. 16.000 Rp. 8.480.000 

3 Mandiri 550 kg Rp. 16.000 Rp. 8.800.000 

4 Harapan Maju 533 kg Rp. 16.000 Rp. 8.528.000 

5 Talang Simpang Jaya 546  kg Rp. 16.000 Rp. 8.736.000 

(Sumber buku kas KUBE desa Sinar Sekampung) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan KUBE 

desa Sinar Sekampung pada bulan Oktober 2016 yaitu sebesar Rp. 

8.500.000 pendapatan tersebut akan dikurangi dengan biaya pengeluara 

dan sisahnya akan dibagikan ke masing-masing anggota, pendapatan 

yang diterima anggota KUBE sebesar Rp. 450.000 ribu. 

Tabel 30 

pendapatan tahun 2017 

 

No Nama kelompok 

Tahun 

produksi 
Harga ikan 

lele per kg 

Pendapatam 

kelompok 
201 

1 Tunas Muda 550 kg Rp. 16.000 Rp. 8.800.000 

2 Talang Curup Jaya 620 kg Rp. 16.000 Rp. 9.920.000 

3 Mandiri 740 kg Rp. 16.000 Rp. 11.840.000 

4 Harapan Maju 635 kg Rp. 16.000 Rp. 10.160.000 

5 Talang Simpang 

Jaya 
675 kg 

Rp. 16.000 Rp. 10.800.000 

(Sumber buku kas KUBE desa Sinar Sekampung) 

 



 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan KUBE 

desa Sinar Sekampung pada bulan Oktober 2016 yaitu sebesar Rp. 

10.300.000 pendapatan tersebut akan dikurangi dengan biaya 

pengeluaran dan sisahnya akan dibagikan ke masing-masing anggota, 

pendapatan yang diterima anggota KUBE sebesar Rp. 500.000 ribu. 

Hasil dari analisis di atas yaitu tentang efektivitas program kelompok 

usaha bersama ( KUBE) di desa Sinar Sekampung belum terlaksana dengan 

baik karena ada 2 (dua) ukuran yang belum terlaksana yaitu sosialisasi program 

dan pemantauan program yang seharusnya di laksanakan oleh Dinas Sosial dan 

pendamping tetapi sebaliknya tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dias Sosial 

maupun pendamping hal tersebut yang menjadikan program KUBE tersebut 

belum semuanya memenuhi ukuran efektivitas program sedangkan analisis 

mengenai pendapatan masyarakat yang menjadi anggota kelompok usaha 

bersama (KUBE) di desa Sinar Sekampung sudah adanya peningkatan dari segi 

produksi ikan lele, sedangkan untuk pendapatan anggota sudah cukup 

membantu untuk memenuhui kebutuhan sehari-sehari meskipun pendapatan 

yang diterima anggota belum dikatakan tinggi. Jadi program KUBE di desa 

Sinar Sekampung belum terlaksana dengan baik sedangkan dalam 

peningakatan pendapatannya sudah dirasakan oleh anggota KUBE 

C.  Pandangan Ekonomi Islam mengenai Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani lele  

KUBE merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial 

dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan 



 

menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE 

adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan UEP.  

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media 

pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga 

masyarakat/ keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi 

kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan 

sosialnya. Dimensi sosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE.  

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa Sinar Sekampung yaitu 

kelompok usaha bersama yang membudidayakan ikan lele di mana setiap 

kelompok memiliki anggota 10 KUBE dibentuk khusus untuk masyarakat yang 

berpendapatan rendah atau masyarakat fakir miskin yang memang harus 

diperbadayakan agar perekonomian keluarga menjadi lebih baik. Berikut ini 

ayat yang menerangkan bahwa islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam 

ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, yaitu pada QS. At-Taubah ayat 

105 

 

Artinya: Bekerjalah kamu, maka Allah swt dan Rasulullah-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan nyata, lalu diberitakan-

Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS. At-Taubah’; 105) 

Penjelasan ayat al-Qur’an di atas juga memotivasi manusia agar 

mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup haruslah berusaha dengan bekerja 

dalam lapangan kehidupan yang ia mampu kerjakan, baik itu berupa bertani, 



 

berdagang, bertukang, menjadi pelayan dan sebagainya. Jangan sekali-kali 

mencari nafkah dari hasil meminta-minta sebagai pengemis jalanan. Jadi hadi 

ini sangat erat hubungannya dengan hadis pokok bahasan pertama yang 

menyatakan bahwa usaha terbaik dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah 

usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri, dalam Pandangan Ekonomi Islam 

mengenai Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan 

pendapatan petani lele dapat dilihat dari nilai-nilai ekonomi Islam yaitu:
84

 

1. Keadilan  

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Dalam efektivitas 

program kelompok usaha bersama (KUBE) di desa Sinar Sekampung 

termasuk tepat sasaran dari pemilihan anggota yang memang benar-benar 

anggota yang fakir miskin atau tidak mampu dan pendapatanya memang di 

bawah Rp. 500.000 ribu perbulan. Oleh karena itu tidak adanya 

kecemburuan sosial sesama anggota jika didalam kelompok ada salah satu 

anggota yang dikatakan pendapatannya tinggi hal tersebut akan tidak adil 

bagi anggota lainya karena yang berhak bergabung di KUBE memang 

anggota yang benar-benar tidak mampu. Jadi efektivitas proram KUBE di 

desa Sinar Sekampung sudah memenuhi keadilan. 
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2. Pertanggung jawaban 

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk  berprilaku 

ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga 

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. 

Dalam efektivitas program KUBE di desa Sinar Sekampung masih ada saja 

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan ke mashlahatan 

program ini dan dalam hal ini banyak pihak yang tidak amanah dalam 

tugasnya, seperti pendamping KUBE yang seharusnya bertanggung jawab 

penuh terhadap anggotanya, dimana pendamping mendapat tugas sebagai 

pembimbing anggota-anggotanya tetapi hal tersebut tidak dilaksanakanya 

dengan baik.  

Selain itu tidak adanya perhatian dari Dinas Sosial untuk anggota 

meskipun tanggung jawab sudah sepunuhnya diberikan kepada pendamping, 

seharusnya Dinas Sosial Masih memperhatikan program tersebut apakah 

program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Jadi masih adanya bentuk 

tidak tanggung jawab dalam efektiviats program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) di desa Sinar Sekampung, sehingga tidak dapat terealisasi dengan 

baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kepala desa Sinar 

Sekampung bahwa program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak 

adanya pengawasan dari Dinas Sosial, pengawasan diberikan kepada 

pendamping KUBE desa Sinar Sekampung, Dinas Sosial akan mendapat 

laporan semua  kegiatan KUBE dari pendamping dan pendamping 



 

mendapatkan laporan kegiatan dari masing-masing ketua KUBE. 
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Berdasarkan hal tersebut bahwa permasalahan program KUBE yang 

terjadi dilapangan yaitu Dinas Sosial sudah lepas tanggung jawab karena 

tanggung jawab sudah diberikan kepada pendamping tetapi pendamping 

tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut.  

3. Tafakul (jaminan sosial) 

Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya 

hubungan yang baik anatara individu dan masyarakat, karena Islam tidak 

hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal 

secara seimbang. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan 

bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong 

terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena 

Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga 

menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. 

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasanya efektiviats program kelompok 

usaha bersama di desa Sinar Sekampung dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam 

sudah dapat dikatakan adil karena anggota yang bergabung di KUBE yiatu 

masyarakat fakir miskin yang mempunyai penghasilan di bawah Rp. 500.000 

perbulan, selain itu dengan adanya KUBE dapat terciptanya hubungan yang 

baik dianatara pemerintah dan masyarakat hanya saja kurangnya tanggung 

jawab dari pihak pengelola dalam mewujudkan atau merealisasikan program 

tersebut  dengan baik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Efektivitas Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani 

Lele Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus KUBE Desa Sinar 

Sekampung Kec Air Naningan Kab Tanggamus). Adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Program Kelompok Usaha Bersama Petani Ikan Lele yang 

disponsori Dinas Sosial itu 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa Sinar Sekampung 

merupakan keolompok usaha bersama yang membudidayakan ikan lele 

dengan jumlah 5 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 10 

anggota jadi jumlah semua anggota yaitu 50 orang anggota. KUBE yang 

disponsori oleh Dinas Sosial merupakan KUBE yang bertujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan khususnya yang ada di desa Sinar Sekampung. 

2. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Petani Ikan Lele 

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di desa Sinar 

Sekampung tidak terlaksana dengan baik.  Program kelompok usaha 

bersama (KUBE) di desa Sinar Sekampung belum dapat memenuhi 4 

ukuran efektivitas, dimana 4 ukuran efektivitas tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan program kelompok usaha bersama (KUBE) di desa 



 

Sinar Sekampung. Dari 4 ukuran efektivitas program yaitu: ketetapan  

sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program, 

bahwa pada kenyataanya di lapangan program kelompok usaha bersama ( 

KUBE) di desa Sinar Sekampung hanya memenuhi 2 (dua) ukuran saja 

yaitu ukuran ketetapan sasaran dan tujuan program. 

Sedangkan dalam peningkatan pendapatan sudah dirasakan oleh 

masyarakat yang bergabung di kelompok usaha bersama (KUBE) di desa 

Sinar Sekampung. Biasanya anggota mendapatkan gaji dari hasil 

pembudidayaan ikan lele sebesar Rp.500.000 setiap kali panen tergantung 

dari hasil produksi ikan semakin besar produksi ikan semakin besar juga 

pendapatan atau gaji yang diterima masyarakat. 

3. Pandangan Ekonomi Islam mengenai Program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani lele  

Dalam Pandangan Ekonomi Islam mengenai Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan petani lele dapat 

dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu: 

a. Keadilan 

b. Tanggung Jawab 

c. Tafakul (Jaminan Sosial) 

Berdasarkan pratek dilapangan program kelompok usaha bersama 

(KUBE) di desa Sinar Sekampung kecamatan Air Naningan dilihat dari 

nilai-nilai Ekonomi Islam hanya 2 (dua) yang terepenuhi yaitu keadilan dan 

tafakul (jaminan sosial), dalam pemilihan anggota kelompok usaha bersama 



 

( KUBE ) sudah adil karena semua anggota masuk kreteria fakir miskin 

dimana yang menjadi anggota KUBE rata-rata masyarakat yang 

berpenghasilan rendah dan tidak ada anggota yang berpenghasilan tinggi 

jika memang ada maka tidak akan adil untuk anggota lainnya, sedangka 

untuk jaminan sosial sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk masyarakat 

dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan 

masyaraka. Sedangkan untuk tanggung jawab belum di laksanakan dengan 

baik dari pihak Dinas Sosial maupun pendamping hal ini yang menjadikan 

KUBE di desa Sinar Sekampung belum berjalan efektif. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Perlunya turun lapangan langsung oleh pihak Dinas Sosial untuk melihat 

bagaimana proses kerja program kelompok usaha bersama ( KUBE ) yang 

ada di desa Sinar Sekampung. Sehingga mayarakat mengetahui informasi 

dengan jelas dan masyarakat lebih merasa di perdulikan lagi. Dan untuk 

pendamping perlu ditingkatkan lagi dalam pemantauan program KUBE 

karena peran pendamping sangat dibutuhkan oleh anggota untuk 

menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. 

2. Untuk anggota yang bergabung di kelompok usaha bersama (KUBE) di desa 

Sinar Sekampung untuk tetap aktif menjalankan program tersebut karena 

jika program itu dilaksanakan dengan baik, akan membantu perekonomian 

keluarga dan mensejahterakan masyarakat. 
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