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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. 

Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan 

yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat 

Mahmudi yang menyatakan bahwa:  

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ketika suatu 

program berjalan dengan baik, maka suatu organisasi tersebut telah 

menjalankan organisasi dengan efektif”14 

 

Maka berdasarkan penjelasan tersebut efektivitas dapat dilihat dari 

berjalannya suatu organisasi, mengukur kinerja dengan melihat realitas di 

lapangan. Selain itu, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, 

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara 

pelaksanaannya. Lebih lanjut, Kurniawan menjelaskan bahwa: 

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar 

persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Maka 

ukuran efektivitas dapat dilihat dengan target yang dicapai oleh setiap 

organisasi yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya”.15 

 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan proses yang 

dijalankan oleh suatu organisasi dengan menjalankan tugas dan fungsi serta 

                                                           
14 Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal 92. 
15 Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan. Hal 109.  
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tanggungjawab yang diemban dengan baik dan benar, serta suatu ukuran 

yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai. 

 

2. Ukuran Efektivitas 

Dalam mengukur efektivitas perlu adanya tolak ukur yang memadai 

dalam melihat realitas yang ada dari efektif dan efisiensi kegiatan. Adapun 

kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti 

yang telah dikemukakan oleh Siagian, bahwa: 

“kejelasan tujuan yang hendak dicapai itu sangatlah penting, hal ini 

dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai 

sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. Kejelasan 

strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

perencanaan yang dilakukan secara sistematis, melakukan berbagai 

upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi”.16 

 

Selanjutnya proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, 

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah 

ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan 

dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Dalam 

pelaksanaannya perencanaan yang dilakukan harus dengan matang, pada 

hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh 

oerganisasi dimasa depan. 

Drogram yang disusun harus dilakukan dengan terukur agar dapat 

mencapai target yang diinginkan dengan tepat. Suatu rencana yang baik 

masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat 

sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 

bertindak dan bekerja. Tersedianya sarana dan prasarana kerja juga akan 

sangat menunjang kinerja organisasi. Salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

                                                           
16 S.P. Siagian. 1978. Manajemen. Yogyakarta: Liberty. Hal 77. 
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Pelaksanaan yang efektif dan efisien merupakan unsur utama dalam 

mewujudkan efektivitas suatu kegiatan. Bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Sistem 

pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat 

manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 

 Selanjutnya Tangkilisan mengemukakan bahwa ada beberapa aspek 

yang sangat penting dalam kriteria pengukuran efektivitas, yaitu 

produktivitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan 

berlaba, dan pencarian sumber daya.17 Hal ini dapat menjadi tolak ukur 

untuk menilai suatu program berjalan secara efektif atau tidak. 

 

B. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

1. Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan media pemberdayaan 

sosial yang diarahkan untuk terciptanya, aktifitas sosial ekonomi keluarga 

masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. 

Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam 

memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Menurut BBPPKS, 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yaitu: 

“Salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan 

dilaksanakan Kementerian Sosial khususnya di Direktorat Jenderal 

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).”18 

 

                                                           
17 Tangkilisan. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta. Hal 141. 

18 BBPPKS. 2013. Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Yogyakarta. Hal 307. 
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 Maka yang dimaksud Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah “suatu 

kelompok yang dibentuk oleh warga-warga/keluarga-keluarga binaan sosial 

yang terdiri dari orang- orang/keluarga-keluarga miskin (pra sejahtera) 

yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Prokesos. KUBE juga 

memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan 

sosial warga miskin dan masyarakat dalam menanggulangi berbagai 

permasalahan kesejahteraan sosial, meningkatkan taraf kesejahteraan 

keluarga miskin, mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga 

miskin, dan meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan 

sosial bagi keluarga miskin. 

 Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Dinas 

Sosial dan lembaga terkait sebagai usaha dalam penanggulangan 

kemiskinan, yang sasarannya adalah masyarakat yang berada dalam garis 

kemiskinan. Pengembangan KUBE harus melalui jenis usaha yang 

dilakukan harus diarahkan pada jenis usaha yang memiliki prospek yang 

baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 

 

2. Kategori Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Dalam pelaksanaannya tentu KUBE mengalami dinamika dan pasang 

surut dalam menjalankan organisasi. Ada kelompok yang dapat 

menyelesaikan masalah dengan baik, dan ada juga yang masih belum bisa 

mengatasi setiap permasalahan yang ada. Sehingga perlu pengklasifikasian 

kelompok untuk mengukur mana kelompok yang sudah stabil dan yang 

tidak. Kementerian Sosial RI (2010: 21-24) menjelaskan tentang kategori 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu: 

“KUBE tumbuh merupakan KUBE yang baru dibentuk baik 

pemerintah maupun masyarakat, untuk menjawab permasalahan fakir 

miskin atas dasar kebutuhan dan potensi setempat, dengan bimbingan 

Dinas Sosial setempat, Organisasi Sosial/LSM, aparat desa dan 

pendamping. KUBE berkembang merupakan KUBE yang sudah 

mengalami perkembangan dibidang sosial, ekonomi maupun 
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kelembagaan. KUBE mandiri merupakan KUBE yang telah 

mengalami kemajuan dibidang sosial, ekonomi maupun kelembagaan 

dengan perkembangan asset”.19 

 

 Sesuai dengan uraian di atas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Sejahtera termasuk dalam kategori KUBE tumbuh karena belum ada satu 

tahun dari masa awal berdirinya. Dengan ciri-ciri sudah ada 

pengadministrasian kegiatan, memiliki struktur organisasi, jangkauan 

pemasaran terbatas, asset terbatas dan usia KUBE kurang dari setahun.  

 

C. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi warga masyarakat 

yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok 

yang layak bagi kemanusiaan. Kemiskinan ditandai dengan kurangnya 

pendapatan, akses pelayanan dasar, dan keberdayaan atau aspek ekonomi, 

sosial, dan kekurangmampuan mengambil keputusan. Menurut Andre 

Bayo Ala mendefinisikan kemiskinan sebagai: 

“Relatif sedikit atau tidak adanya nilai-nilai utama yang berhasil 

diakumulasikan oleh si aktor secara sah sehingga kebutuhannya akan 

nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi secara layak atau memadai. Dengan 

singkat dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah adanya gap atau 

jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan 

pemenuhan kebutuhan akan nilai tersebut secara layak.”20 

 

Maka kemiskinan diartikan sebagai kondisi di mana seseorang atau 

sekelompok orang laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak 

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. Kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 

kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun 

                                                           
19 Kementerian Sosial RI. 2010. Pedoman Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal 21. 
20 Ala, Andre Bayo. 1996. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan. Yogyakarta: Liberty. Hal 

5. 
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fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan menurut Soerjono 

Soekanto (2013:260) adalah: 

“suatu keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk 

dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, 

hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan 

kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan 

mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. 

Kemiskinan merupakan masalah global. Istilah negara berkembang 

biasanya digunakan untuk merujuk kepada Negara-negara yang 

miskin”.21 

 

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi 

dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok atau standar 

hidup minimum, juga tidak dapat atau tidak mampu memanfaatkan dirinya 

untuk kemajuannya. Kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan 

yang dialami individu, keluarga dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan 

standar hidup minimum. 

 

2. Indikator Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang memiliki tingkatan 

yang berbeda-beda dala tolok ukurnya, bahkan dalam pengklasifikasian 

yang beragam. Menurut menurut Departemen Sosial, berdasarkan tingkat 

kerentanan kemiskinan, maka masalah kemiskinan dapat dibagi menjadi: 

“Kemiskinan kronis (chronic poverty) adalah kemiskinan yang telah 

berlangsung dalam jangka waktu lama, turun temurun, atau disebut 

juga sebagai kemiskinan struktural. Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin 

termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan 

yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. 

Kemiskinan sementara (transient poverty) adalah kemiskinan yang 

ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan anggota 

masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi 

normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, 

seperti korban konflik sosial, korban gempa bumi, korban pemutusan 

                                                           
21 Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 260. 
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hubungan kerja (PHK). Kemiskinan sementara jika tidak ditangani 

serius dapat menjadi kemiskinan kronis”.22 

 

Kemiskinan juga terbagi ke dalam beberapa bentuk sesuai dengan 

tingkat penyandangnya. Menurut Yesmil dan Adang mengkalifikasikan 

kemiskinan ke dalam empat bentuk, dimana masing-masing bentuk 

mempunyai arti tersendiri. Keempat bentuk tersebut, yaitu kemiskinan 

absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. 

“Kemiskinsn absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah 

garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, 

sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan 

untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif, adalah kondisi di 

mana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, 

namun relatif lebih rendah dibanding pendapatannya masyarakat 

sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin 

karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau 

seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada 

pendapatan. Kemiskinan kultural karena mengacu kepada persoalan 

sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, 

seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, 

malas, pemborosan, tidak kreatif, meski ada usaha dari pihak luar 

untuk membantunya.”23 

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kemiskinan 

sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), dan macam  kemiskinan itu 

berupa kemiskinan yang sudah terjadi sejak lama dan turun temurun, dan 

kemiskinan karena adanya permasalahan pada saat itu seperti PKH yang 

jika dengan usaha dan bantuan dari pihak lain mereka dapat bangkit dari 

kemiskinan, kemiskinan ini hanya sementara. 

 

3. Penyebab Kemiskinan 

Menurut Departemen Sosial RI, faktor-faktor penyebab terjadinya 

kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor, yaitu faktor 

                                                           
22 Departemen Sosial RI. 2005. Pedoman Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Yogyakarta. Hal 18. 
23 Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. Sosiologi Untuk Universitas. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal 

264. 
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internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yaitu dari dalam diri 

individu atau keluarga fakir miskin) yang disebabkan oleh keterbatasan 

harta yang dimilikinya, juga keterbatasan secara fisik, kapasitas diri dari 

keintelektualan sampai dengan mental emsional dan spiritual. 

Kemudian faktor eksternal yaitu yang berada di luar diri individu atau 

keluarga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, seperti terbatasnya 

pelayanan sosial dasar, terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang 

terlindunginya usaha-usaha sektor informal, belum terciptanya sistim 

ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak, 

pembangunan yang lebih berorientasi fisik material, pembangunan 

ekonomi antar daerah yang belum merata, kebijakan publik yang belum 

berpihak kepada penduduk miskin.24 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab 

kemiskinan ada dari diri individu itu sendiri (internal) seperti 

ketidakmampuan yang ada pada dirinya yaitu cacat fisik, psikologi dan 

sosial, juga dari luar diri individu (eksternal) seperti terbatasnya lapangan 

pekerjaan, tidak dimilikinya keterampilan.  

 

D. Kerangka Pemikiran 

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan 

kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini dalam mengukur 

efektivitas program KUBE di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan 

menggunakan teori pendekatan proses (Process Approach) menurut Martani 

dan Lubis serta pedoman KUBE yang bersumber dari Kementerian Sosial RI 

Tahun 2011 mengenai program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di 

dalamnya menjelaskan tentang semua kegiatan proses internal atau mekanisme 

organisasi dalam tahapan pelaksanaan program KUBE. 

                                                           
24 Departemen Sosial RI. 2005. Pedoman Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Yogyakarta. Hal 26. 
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Beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh Dinas Sosial agar dapat 

mencapai keefektifan pelaksanaan program ini, antara lain proses sosialisasi 

program KUBE kepada masyarakat, kelompok sasaran, bantuan dana/anggaran 

dari pemerintah untuk pelaksanaan program, kesesuaian jenis usaha dengan 

bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan, penyaluran bantuan modal usaha 

kepada masyarakat yang mengikuti program KUBE, penyuluhan keterampilan 

berusaha bagi masyarakat yang menjadi anggota kelompok KUBE, serta proses 

pendampingan bagi kelompok KUBE-FM yang terbentuk. Kerangka pemikiran 

yang penulis susun sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini, sebagai 

berikut: 

 

Pendekatan Proses (Process 

Approach) 

 (Melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan 

program dari semua kegiatan 

proses internal atau 

mekanisme organisasi) 

 Indikator pelaksanaan 

program KUBE 

(sumber:Pedoman KUBE 

Kementrian Sosial RI tahun 

2011) antara lain : 

 Proses sosialisasi program 

KUBE kepada masyarakat 

 Kelompok Sasaran KUBE 

 Bantuan Dana/ Anggaran 

program KUBE 

 Kesesuaian bantuan dan jenis 

usaha 

 Penyaluran Bantuan Modal 

Usaha 

 Penyuluhan keterampilan 

berusaha  

 Tahapan seleksi pendamping 

dan proses pendampingan 

Program 

KUBE 

Efektivitas 

Program 

KUBE 


