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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan dalam masyarakat seperti kebutuhan masyarakat terhadap 

pengetahuan dan informasi dari berbagai bidang ilmu sangat besar seiring dengan 

perubahan teknologi, gaya hidup, ekonomi dan politik. Bagi masyarakat petani 

informasi dan pengetahuan terhadap teknologi budidaya dalam upaya 

meningkatkan produktivitas hasil sangat penting demikian halnya dengan 

teknologi pasca panen dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha taninya. 

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya 

mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan 

masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan 

kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan” 

Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam 

rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan 

yang dihadapinya dan mampu menyelesaikannya. (Tantan Hermansyah dkk, 

2009:31).  

Kondisi serba kekurangan yang dialami oleh masyarakat menyebabkan 

kondisi lemah dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya 

pengangguran. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkat 

pemberdayaan masyarakat. Pengaruh yang paling terasa adalah melemahnya daya 

beli masyarakat. Masyarakat merasakan semakin besarnya pengeluaran yang tidak 
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sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, masyarakat 

akan mengalami kesulitan dalam memenuhi seluruh kebutuhannya. Pemberdayaan 

ekonomi secara merata menjadi harapan bagi masyarakat kecil dengan harapan 

mendapatkan kehidupan yang layak.  

 

Sebagaimana Islam juga menjelaskan dalam surat Ar-Rad ayat 11 

 

عَق ِّبَاتُ  لَه ُ نُ  م  نُ  يََدي هُِّ بَي نُِّ مِّ هُِّ َومِّ فَظ ونَه ُ َخل فِّ نُ  يَح  رُِّ مِّ مُ  َما ي غَي ِّرُ  لَُ اللَّهَُ إِّنَُّ ُۗ  اللَّهُِّ أَم  واي ُ َحتَّىُ  بِّقَو   غَي ِّر 

مُ  َما هِّ مُ  اللَّه ُ أََرادَُ َوإِّذَا ُۗ  بِّأَن ف سِّ مُ  َوَما ۗ ُ لَه ُ َمَردَُّ فَلَُ س وًءا بِّقَو  نُ  لَه  نُ  د ونِّهُِّ مِّ َوالُ  مِّ  

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

 

Pemberdayaan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila ditunjang 

dengan tersedianya sumber daya alam dengan tujuan pemanfaatan potensi lokal. 

Sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi potensi yang dapat 

dimanfaatkan menjadi 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 relvan 



3 
 

 
 

dengan kebutuhan dengan 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. 

Kampung Cinangka Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten 

Subang memiliki potensi lokal dan sumber daya alamnya yakni luasnya lahan dan 

cukup melimpah air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan mas. Masyarakat 

hanya memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian saja dimana sangat 

bergantung pada cuaca/musiman sehingga hasil yang didapat tidak mementu. 

Masyarakat belum memaksimalkan pemanfaatkan sumberdaya alam di 

lingkungan sekitar untuk lebih meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini 

disebabkan karena masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan dan 

keterampilan mengolah potensi alam khususnya dalam bidang budidaya ikan mas. 

Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang budidaya 

ikan mas akan meningkatkan kemandirain secara ekonomi. Hasil budidaya 

tersebut bisa dipasarkan di dalam desa dan di kirimkan keluar daerah yaitu 

Jatiluhur. 

Budidaya ikan adalah usaha manusia dengan segala tenaga dan 

kemampuannya untuk memelihara ikan dengan cara memasukan ikan tersebut 
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dalam tempat dengan kondisi tertentu atau dengan cara menciptakan kondisi 

lingkungan alam yang cocok bagi ikan (Eddy Afrianto dan Evi Liviawati, 

1998:11). 

Sebelum berkembang budidaya ikan mas warga Kampung Cinangka sehari-

hari hanya berprofesi sebagai buruh dan petani. Sedangkan penghasilannya tidak 

seberapa menyebabkan mereka harus hidup dengan serba sederhana. Banyaknya 

pengangguran. 

Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang sangat terlihat adanya 

kemajuan. Dengan adanya budidaya ikan yang sangat menjanjikan dapat 

memperbaiki perekonomian warga Kampung Cinangka, pembudidayaan ikan 

yang sekarang di kelola hampir 70% warga memiliki kolam ikan dan hanya 30% 

sebagaian warga pencocok tanam sawah. 

Adapun alasan peneliti Budidaya Ikan Mas, karena Budidaya Ikan Mas 

dibentuk sebagai wadah serta media untuk mengembangkan usaha dalam 

budidaya ikan mas, selain itu tempatnya mudah dijangkau, sehingga mudah untuk 

melakukan penelitian indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi untuk 

mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara oprasional maka perlu 

diketahui beberapa indikator keberdayaan, khususnya keberdayaan dalam bidang 

ekonomi yang dapat menunjukan seseorang atau masyarakat itu berdaya atau 

tidak. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara umum dapat 

dilihat dari keberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas dalam melakukan sebuah penelitian penulis 

mengambil  penelitian sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Dusun Cinangka Kecamatan 

Pabuaran Kabupaten Subang sebelum adanya budidaya ikan mas ? 

1.2.2 Bagaimana perubahan pendapatan ekonomi masyarakat Dusun 

Cinangka Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang setelah adanya 

budidaya ikan mas ? 

1.2.3 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pendapatan 

ekonomi masyarakat di Dusun Cinangka Kecamatan Pabuaran 

Kabupaten Subang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan fokus penelitian diatas adalah sebagai 

berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat Dusun Cinangka 

sebelum adanya budidaya ikan mas 

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh budidaya ikan mas terhadap 

perekonomian masyarakat sesudah adanya budidaya ikan mas 

1.3.3 Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

pendapatan ekonomi masyarakat 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

1.4.1.1 Bagi pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi 

para pemberdayaan masyarakat di Program Studi Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas 

Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung. 

1.4.1.2 Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah, 

lembaga atau kelompok masyarakat yang bergerak di bidang 

pemberdayaan. Khususnya dibidang peningkatan perekonomian 

masyarakat desa melalui usaha pembudidayaan ikan mas. 

1.4.1.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini bagi penulis sebagai sarana dan bahan untuk 

meningkatkan wawasan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama masa akademis, serta mengetahui lebih lanjut 

tentang pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan mas. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

1.4.2.1 Bagi Kelompok 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam mengembangkan pemberdayaan dan menjadi bahan rujukan 

bagi masyarakat tentang bagaimana budidaya ikan mas yang 

sekaligus sebagai tempat pengelolaan lingkungan hidup.  
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1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

Mendorong masyarakat turut serta dalam gerakan peduli 

lingkungan antara warga sekitar. 

1.5 Landasan Pemikiran 

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis telah meninjau beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan relevan untuk di gunakan 

sebagai bahan rujukan penulis dalam penelitian ini adalah: 

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Afri Nur Cahya, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018 “Kampung Gurameh: Studi 

Tahapan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kargan Oleh Kelompok 

Budidaya Mina Mulya”. 

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Perdana Kusuma, UIN Sumatera 

Utara Medan, Tahun 2018 “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Budidaya Ikan Air Tawar Di Desa Sumber Harapan Kecamatan 

Tiggi Raja Kabupaten Asahan” 

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Agil Mahmud IAIN Purwokerto, 

Tahun 2017 “Strategi Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan 

(POKDAKAN) Ulam Sari Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di 

Desa Kalikidang Sokaraja Banyumas”  

1.5.2. Landasan Teoritis 

Tujuan utama dalam program pembangunan adlah membentuk 

masyarakat yang berdaya (memiliki daya, kemampuan dan kekuatan). 
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Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, 

kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan  komitmen bersama dalam 

menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai 

arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. 

Definisi tersebut mencerminkan bahwa proses pemberdayaan 

masyarakat merupakan tindakan perbaikan atau usaha peningkatan ekonomi, 

sosial-budaya, politik, dan psikologi baik secara individual maupun kolektif 

(Prijono dan Pranarko, 2008:200). 

Pemberdayaan dalam masyarakat pun sangat beragam, bisa dalam 

bidang pertanian, industry rumah tangga, perdagangan, perikanan, dan lain 

sebagainya. Permberdayaan dalam bidang perikanan ialah memberikan 

fasilitas bagi masyarakat yang membentuk kelompok budidaya ikan. 

Masyarakat diwujudkan dalam arah pendekatan program yang 

memusatkan pada pemberdayaan masyarakat. Masalah ini didasarkan pada 

suatu pemikiran mengenai kemandirian bagi masyarakat agar pembangunan 

dapat dinikmati oleh semua pihak (Nugroho, 2011: 137). 

Salah satu alternatif meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

bidang ekonomi adalah melalui budidaya ikan mas.  Peningkatan secara 

bahasa ialah kemajuan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kesejahteraan 

secara bahasa mempunyai arti aman, sentosa, makmur, atau selamat (terlepas 

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan lainnya) (Poerwadaminta, 2006: 

67). 
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Dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang 

lebih menekankan pada konsep pertolongan.  Pada konsep pemberdayaan, 

dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong yang lemah atau tidak 

berdaya agar mampu berdaya secara baik secara fisik, mental, dan pikiran 

untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini masyarakat 

merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan 

bertindak yang pada saat ini memerlukan penguatan agar mampu 

memanfaatkan daya yang dimiliki (Widyastuti, 2013: 2). 

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yaitu, 1) pemberdayaan merupakan usaha sadar yang bersifat 

terencana, sistematik, dan berkesinambungan, 2) pemberdayaan bertumpu 

pada kemampuan mengelola potensi sumber daya atau modal sosial 

masyarakat secara optimal, 3) tujuan pemberdayaan adalah untuk 

membangun kemandirian sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial 

secaara berkelanjuran. Karena tanpa kemandirian akan sulit dicapai 

kesejahteraan sosial. Unsur-unsur kemandirian tersebut ditentukan oleh 

kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangun, dan 

memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata 

kehidupan masyarakat yang lebih baik (Yayasan IDEP, 2009). 
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1.5.3. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Langkah-langkah Penelitian 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berlokasi di Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran 

Kabupaten Subang. Wilayah ini sangat indah dan asri, dikelilingi oleh sawah, 

kolam dan berbagai tanaman. Selain itu, di Desa Salamjaya terdapat pengkrajin 

yaitu pengkrajin batu bata. 

1.6.2. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian mengenai pemberdayaan melalui budidaya ikan mas 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Cinangka Kecamatan 

Pabuaran Kabupaten Subang menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengetahui 

Pemberdayaan Masyarakat 

Dusun Cinangka 

Sebelum Adanya  

Budidaya Ikan 

Mas 

Perubahan 

Pendapatan 

Ekononomi 

Masyarakat 

Setelah Adanya  

Budidaya Ikan 

Mas 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Perubahan Pendapatan 



11 
 

 
 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan 

dengan diskripsi bentuk kata-kata dan bahasa pada satu konteks khusus 

yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui diskripsi 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya ikan mas terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Dusun Cinangka Kecamatan Pabuaran 

Kabupaten Subang, maka diperlukan pendekatan kualitatif atau 

pendekatan langsung di lapangan dengan melakukan observasi untuk 

memahami interaksi sosial, meneliti sejarah perkembangan budidaya ikan 

mas. Pendekatan ini sangat memudahkan peneliti memperoleh sumber 

informasi terkait dan mudah memahami fenomena-fenomena apa saja yang 

terjadi di lapang. 

1.6.3. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban 

atas pertanyaan terhadap masalah yang dirumuskan pada rumusan masalah 

yang telah ditetapkan. Maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan jenis data sebagai berikut: 

1. Data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

2. Data yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui 

budidaya ikan mas terhadap peningkatan ekonomi 
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3. Data yang berhubungan dengan bagaimana mengukur pengaruh 

budidaya ikan mas terhadap perekonomian masyarakat, sebelum 

dan sesudah adanya budidaya ikan mas 

Data-data tersebut diperoleh secara langsung dari Desa Salamjaya 

Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang 

1.6.4. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer  

Data yang diproleh langsung dari penggagas utama budidaya ikan 

mas, pemilik kolam ikan mas, serta pengelola ikan mas yang 

bertanggung jawab di dalamnya melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi 

2. Sumber Data Sekunder 

Diambil dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang 

mendukung dalam penelitian ini. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang sangat 

penting dalam penelitian. Data yang telah terkumpul digunakan 

sebagai bahan analisis. Dalam penelitian ini terdapat 3 teknik 

pengumpulan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan 

teknik dokumentasi. 

1. Teknik observasi 

Observasi merupakan salah satu cara yang digunakan dalam 

penelitian ini. Observasi atau metode pengamatan dasar 
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mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam 

konteks natural (Asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi 

secara wajar dalam interaksi, dan observasi ini menelusuri aliran 

alamiah dari kehidupan sehari-hari. Seperti yang peneliti amati 

di lapangan dan kemudian ini diperkuat hasil wawancara 

saudara Suryana selaku pengelola usaha budidaya ikan.  

2. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi, 2008:127). Jenis 

wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur. 

Wawancara struktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menentukan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan. 

Untuk itu penulis membuat susunan pertanyaan-pertanyaan 

secara rapi sebelum melakukan kegiatan pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara terstruktur. 

3. Studi dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan 

informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Bukti 

dalam arti luas meliputi segala sesuatu yang dapat membuktikan 

adanya peristiwa, keadaan, atau kenyataan tertentu. 
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Dokumentasi yang peneliti ambil berupa data demografi Desa 

Salamjaya, dokumentasi cara budidaya ikan mas.  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan data 

dikelola, mencari dan menemukan pola atau bentuk (Lexy J. 

Moleong, 2010: 330). Menentukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Dalam analisis data kualitatif penelitian ini 

menggunakan model analisis data yang dikembangkan Miler 

dan Huberman yang mencangkup tiga komponen dalam 

menganalisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

a. Reduksi Data 

Reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah hasil dari penelitian di lapangan yang 

disajikan dalam berbagai macam bentuk dengan tujuan 

memudahkan pembaca dan dalam menarik kesimpulan. 
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Seperti halnya dalam bentuk teks narasi, rekaman, 

dokumen maupun bagan. Semua kemudian disimpulkan 

kedalam satu teks atau paragraf deskriptif yang mudah 

dipahami oleh banyak orang. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah penarikan data-data valid 

yang telah dikaji kemudian peneliti menyusun secara 

sistematis temuan hasil lapangan yang telah diteliti dan di 

verivikasi dan diuji kevalidannya. 


