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ABSTRAK 

Dodoh Fuadah: Pemberdayaan Melalui Budidaya Ikan Mas Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat (Penelitiandi Dusun Cinangka Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang). 

Sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi potensi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dibidang ekonomi. Masyarakat dan lingkungannya secara partisipatif mampu 

meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan mereka khususnya dalam pendapatan 

masyarakat. Pengembangan potensi dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi, harkat, martabat, dan rasa percaya diri. Terkait dengan hal ini maka perlu 

adanya suatu pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan sesuai potensi masyarakat 

sehingga mendukung keberhasilan pemberdayaan. Salah satu alternatif untuk 

meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi adalah melalui budidaya ikan mas. 

Pembudidaya ikan mas merupakan salah satu yang melaksanakan  pemberdayaan 

masyarakat yaitu melalui budidaya ikan mas di Kampung Cinangka, Desa Salamjaya, 

Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Dan terbuka bagi seluruh masyarakat yang 

berminat untuk menjadi bagian dalam usaha pembudidaya ikan mas. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realitas 

tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Budidaya Ikan Mas dalam upaya 

mensejahterakan masyarakat, mengetahui perubahan pendapatan ekonomi masyarakat, 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan ekonomi 

masyarakat. Pemilihan teori dalam penelitian ini tentunya harus memiliki relevansi 

dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori Sumaryadi bahwa pemberdayaan merupakan upaya mempersiapkan 

masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu 

mewujudkan kemajuan kemandirian dan kesejahteraan dalam keadilan sosial 

berkelanjutan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu 

menggali kondisi di lapangan melalui pengamatan yang akurat. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Kondisi masyarakat 

Dusun Cinangka sebelum adanya budidaya ikan mas sebagian besar berprofesi sebagai 

petani dan buruh pabrik di luar kampungnya, namun masyarakat berkeinginan untuk 

melakukan usaha sendiri sehingga tetap bisa untuk membiayai keluarganya. Namun 

dengan tingkat pengetahuan yang kurang, dan tidak adanya motivasi itu menjadi 

penghambat dalam melakukan hal tersebut. Kedua, Penghasilan yang didapatkan oleh 

masyarakat terbilang rendah, sehingga kondisi perekonomian saat itu terbilang sulit untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan adanya budidaya ikan mas mengalami 

peningkatan penghasilan perbulannya. Ketiga, Dalam pemberdayaan budidaya ikan mas, 

diketahui terdapat beberapahal yang mempengaruhi proses berjalannya. Hal tersebutada 

yang bersifat sebagai faktor pendukung dan adajuga yang bersifat penghambat. Adapun 

fakor-faktor pendukung tersebut yaitu pengenalan proses budidaya ikan mas, lingkungan 

masyarakat, pendidikan, kemandirian. Adapun faktor-faktor penghambat yaitu modal 

yang terbatas, timbulnya hama, harga pakan naik, harga pasaran menurun. 
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