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MODEL PEMBERDAYAAN e-WARONG KUBE  

BERBASIS POLA KEMITRAAN DI JAWA BARAT 

____________________________________________________________________ 

RINGKASAN 

 

Elektronik Warung Gotong Royong KUBE PKH (e-warong KUBE PKH) adalah 

tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima 

program KUBE, PKH dan Rastra yang pelaksanaannya secara non tunai, yang 

diluncurkan tahun 2016.  E-warong KUBE PKH melaksanakan penyaluran bantuan 

pangan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui kartu Kombo 

yang diterbitkan oleh Himpunan Bank-Bank Negara (HIMBARA) yang terdiri dari 

BNI, BRI, Bank mandiri dan BTN. Program Kementerian Sosial ini memudahkan 

transaksi ekonomi KPM dengan model cashless dan kartu. Latar belakang masalah: 1) 

kemitraan pelaku e-warong dengan perbankan belum optimal, 2) Lemahnya dinamika 

kelompok di antara pelaku e-warong, dan 3) Rendahnya pemberdayaan pelaku e-

warong. Penelitian ini sesuai dengan salah satu bidang unggulan penelitian Universitas 

Pasundan yaitu Ekonomi Digital dan Entrepreneurship dengan topik unggulan 

cyberbusiness dan businesspreneur dan tema e–money dan sociopreneur. Tujuan 

penelitian adalah: 1) Menghasilkan model konseptual pemberdayaan e-warong KUBE 

berbasis pola kemitraan, dan 2) Mengevaluasi model konseptual pemberdayaan e-

warong KUBE berbasis pola kemitraan. Metode penelitian menggunakan mix method 

antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lokasi studi di Propinsi Jawa Barat yaitu 

pada 4 (empat) wilayah sampel kota yang terdiri dari Kota Bandung, Kota Banjar, Kota 

Tasik dan Kota Bekasi dengan responden dan informan kunci adalah pelaku e-warong. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survey dan Focus Group 

Discussion (FGD). Teknik pengolahan data menggunkan path analysis, SWOT 

analysis dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan e-

warong dengan perbankan dan Bulog dalam dimensi tata kelola bisnis dan penanganan 

resiko bisnis masih rendah. Sebagian besar responden belum memanfaatkan Electronic 

Data Capture (EDC) secara optimal karena e-warong sepi pembeli dan sering tutup. 

Perluasan usaha dengan menerima jasa pembayaran pulsa listrik, pulsa hand phone 

maupun pembayaran telpon dan PDAM belum berkembang baik, dan web yang 

disediakan oleh pihak perbankan juga belum dimanfaatkan. Sebagian besar e-warong 

sudah menjalin mitra dengan pemasok lain selain Bulog untuk mendapatkan beras dan 

telur dengan selisih harga yang menguntungkan dan kualitas produk yang baik. 

Beberapa e-warong yang dinilai berhasil oleh Dinas Sosial Kota menunjukkan peran 

serta pendamping PKH nya yang aktif dan secara terus menerus memberikan motivasi 

kepada e-warong untuk tetap berusaha menjalankan bisnisnya. Dinamika kelompok 

sebagian besar kelompok rendah karena kurang adanya trust dari pemilik warung 

sebagai ketua kelompok untuk memberikan kebebasan melaksanakan kegiatan usaha 

kepada anggotanya, sehingga dapat secara mandiri memanfaatkan e-warung untuk 
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usahanya yang tergabung dalam kelompok. Meskipun sudah ada jadwal piket, namun 

anggota lebih banyak duduk menunggui warung dan kurang produktif.  Keadaan ini 

menyebabkan pemberdayaan sosial dan ekonomi kelompok juga rendah serta daya beli 

pelaku KUBE masih belum meningkat. Beberapa e-warong sudah menunjukkan hasil 

yang baik namun tetap hasil usaha belum memadai jika keuntungan dari usaha e-

warung dibagi kepada 10 orang anggota, sebagian besar dari mereka tidak memiliki 

pengalaman usaha. Sebelumnya merekaadalah ibu rumah tangga, pegawai pabrik atau 

pembantu rumah tangga yang memerlukan pendampingan khusus untuk menjadi 

wirausaha. Temuan penelitian ini adalah rendahnya dinamika kelompok e-warong 

dalam berwirausaha yang membutuhkan pendampingan intensif, sehingga  

pendamping PKH yang selama ini dekat dengan e-warong dapat menjadi mediator 

untuk meningkatkan pengetahuan e-warung dalam wirrausaha dan manajemen bisnis. 

Pengetahuan ini akan meningkatkan kemampuan e-warong dalam menjalin kemitraan 

usaha untuk pengembangan usahanya.  

 

Kata Kunci: Kemiskinan, e-warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kemitraan, 

dinamika kelompok, dan pemberdayaan. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah utama pada tingkat nasional 

yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini 

menjadi landasan Kementerian Sosial untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) pada tahun 2003. Program ini ditujukan sebagai upaya pengentasan 

kemiskinan dalam bentuk program pemberdayaan fakir miskin melalui pola terpadu 

antara KUBE dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 

  Kehadiran KUBE merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga untuk 

lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam 

kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat 

budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial 

ekonomi dengan berbagai phak yang terkait. (Departemen Sosial RI, 2015). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang 

dihadapi anggota kelompok dalam usaha, seperti: kurangnya modal usaha, masih 

belum terpenuhinya fasilitas yang dibutuhkan serta alat-alat yang harus di sediakan (1). 

Kreatifitas dan inovasi responden masih rendah (2), yang sangat diperlukan dalam 

pengembangan usaha. Hasil penelitian lain yang menunjang permasalahan tata kelola 

KUBE menunjukkan  bahwa responden: 1) rendah kreatifitas, inovatif dan 

keterampilan, 2) Tingkat kemampuan permodalan dan kemampuan pemasaran hasil 

usaha masih perlu ditingkatkan, 3) Kinerja yang rendah, 4) Belum tercapainya taraf 

kesejahteraan yang lebih baik, 5) Terdapat pengaruh yang signifikan dari, kreativitas, 

inovasi dan keterampilan terhadap kemampuan permodalan secara parsial maupun 

simultan, 6) Terdapat pengaruh yang signifikan dari inovasi, kreativitas dan 

keterampilan terhadap kemampuan pemasaran secara parsial maupun simultan. (7) 

Terdapat pengaruh yang signifikan dari kemampuan permodalan serta kemampuan 

pemasaran terhadap kinerja secara parsial maupun simultan. (8) Terdapat pengaruh 

yang signifikan dari kinerja terhadap kesejahteraan. 
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Tingkat penghasilan yang rendah menjadi salah satu pemicu kegagalan usaha pada 

KUBE. Penghasilan kurang memadai itupun lebih banyak digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak terdapat lagi modal dana untuk membeli bahan 

baku untuk kelangsungan usaha. Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka digagas 

e-warong KUBE oleh Kementerian Sosial bersama beberapa Bank BUMN dengan 

model cashless dan kartu, pelaku e-warong KUBE memiliki uang yang tersimpan aman 

dan tak mungkin berkurang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan melalui kartu 

BISA yang difasilitasi BNI diharapkan pemberdayaan fakir miskin menuju masyarakat 

sejahtera dapat terwujud.  

  Peluncuran e-warung dilatarbelakangi permasalahan penyaluran bantuan sosial 

yang tak tepat sasaran, baik secara kuantitas, kualitas, dan waktu. (Khofifah, 2016, 

kompas.com). Selanjutnya e-warong akan dikembangkan lebih jauh tidak hanya untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi juga untuk kebutuhan lain seperti listrik, dan 

juga yang lainnya. Secara teknik, permasalahan yang ditemukan di kalangan penerima 

PKH di kantor Kelurahan Blooto adalah bahwa sebagian besar ibu-ibu mengaku awam 

dengan fasilitas perbankan sejenis kartu ATM itu (Khofifah, 2016, kompas.com). PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) mengembangkan jaringan layanan di kawasan-

kawasan yang belum tersentuh jasa keuangan secara maksimal, dimana masyarakat 

dengan ekonomi terendah diberi fasilitas untuk akses ATM supaya tak gaptek atau 

gagap teknologi (koran-sindo.com/news.php?r=6&n=110&date=2017-01-13) 

  Data yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan e-warong KUBE menurut 

Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Cimahi Tri Laksmi Hindiayani, koran-

sindo.com/news.php?r=6&n=110&date=2017-01-13, bahwa layanan elektronik 

warung kelompok usaha bersama (E-Warung KUBE) yang diluncurkan sejak Oktober 

2016 lalu belum bisa dioperasikan secara maksimal. Sampai saat ini program 

pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial belum berjalan. Diperkirakan e-warung 

ini akan mulai efektif berjalan mulai Februari 2017 atau Maret 2017 mendatang. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

       Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah: 1) Menghasilkan model 

pemberdayaan e-warong KUBE berbasis pola kemitraan, dan 2) Evaluasi model 

pemberdayaan e-warong KUBE berbasis pola kemitraan, sedangkan tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah: 

1) Menganalisis pelaksanaan pola kemitraan berdasarkan tata kelola pada e-warong 

KUBE. 

2) Menganalisis pelaksanaan pola kemitraan berdasarkan penanganan resiko usaha 

pada e-warong KUBE. 

3) Menganalisis dinamika kelompok e-warong KUBE berdasarkan 1) group size, task 

and role, 2) group leadership, 3) group development, 4) group norms dan 5) group 

cohesiveness. 

4) Menganalisis tingkat pemberdayaan ekonomi dan sosial pada e-warong KUBE. 

5) Identifikasi potensi, hambatan dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai 

tujuan e-warong KUBE. 

 

1.3. Urgensi (Keutamaan Penelitian)  

Kebaharuan dalam penelitian ini adalah bahwa selama ini pola kemitraan 

berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan e-warung KUBE, namun berdasarkan 

hasil penelusuran jurnal terdapat intervening variable yang mempengaruhi 

pemberdayaan yaitu dinamika kelompok, yang memiliki lima elemen kunci: 1) group 

size, task and role, 2) group leadership, 3) group development, 4) group norms dan 5) 

group cohesiveness. Dinamika kelompok merupakan kunci keberhasilan menuju 

pemberdayaan e-warong KUBE. 

 

1.4. Capaian Renstra dan Peta Jalan Perguruan Tinggi 

  Riset yang diusulkan mendukung capaian renstra dan peta jalan penelitian 

Universitas Pasundan, khususnya peta jalan dan luaran penelitian bidang unggulan 

untuk penelitian dasar, yang mengacu pada pernyataan visi Universitas Pasundan yaitu: 
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“Menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai 

kesundaan dan ke-Islaman di tahun 2021 dengan milestone pada tahun 2021 adalah 

menjadi Perguruan Tinggi yang berdaya saing internasional. Penelitian yang diajukan 

sejalan dengan salah satu bidang unggulan penelitian yaitu Ekonomi Digital dan 

Entrepreneurship dengan topik unggulan cyber business dan businesspreneur, 

sedangkan tema yang dipilih adalah e-money dan sociopreneur. 

1.5. Temuan dan Target Luaran Inovasi 

Inovasi yang dihasilkan adalah bahwa selama ini pola kemitraan berpengaruh 

langsung terhadap pemberdayaan e-warung KUBE, namun berdasarkan hasil 

penelusuran jurnal terdapat intervening variable yang mempengaruhi pemberdayaan 

yaitu dinamika kelompok, yang memiliki lima elemen kunci: 1) group size, task and 

role, 2) group leadership, 3) group development, 4) group norms dan 5) group 

cohesiveness. Dinamika kelompok merupakan kunci keberhasilan menuju 

pemberdayaan e-warong KUBE. 

Tujuan jangka panjang penelitian adalah menghasilkan dan mengevaluasi model 

konseptual pemberdayaan e-warong KUBE berbasis pola kemitraan, yang ditujukan 

untuk pencapaian pusat unggulan penelitian Universitas Pasundan. Target khusus 

adalah bahwa hasil penelitian ini menjadi pertimbangan yang signifikan untuk 

pengembangan e-warong KUBE, sehingga menghasilkan e-warong KUBE yang 

mampu mengembangkan usahanya.  

Tabel 1.1. Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS 1) TS + 1 

1 Artikel ilmiah 

dimuat di jurnal 

Internasional 

bereputasi 

√ - Published Published 

Nasional 

terakreditasi 

- - - - 

2 Artikel ilmiah 

dimuat di 

prosiding 

Internasional 

terideks 

- √ Sudah 

dilaksana

kan 

Sudah 

dilaksana

kan 
Nasional - √ Sudah 

dilaksana

kan 

Sudah 

dilaksana

kan 
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3 Invited speaker 

dalam temu 

ilmiah 

Internasional - √ Draft Draft 

Nasional - √ Sudah 

dilaksana

kan 

Sudah 

dilaksana

kan 

4 Visiting lecturer Internasional - - - - 

5 
Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten - - - - 
Paten Sederhana - - - - 
Hak cipta - √ Terdaftar Granted 
Merek dagang - - - - 

Rahasia dagang - - - - 
Desain produk 

industri 

- - - - 

Indikasi geografis - - - - 
Perlindungan 

varietas tanaman 

- - - - 

Perlindungan 

topografi sirkuit 

terpadu 

- - - - 

6 Teknologi Tepat Guna - - - - 

7 Model/ Purwarupa/Desain/Karya 

Seni/Rekayasa Sosial 

- √ Produk Produk 

8 Buku Ajar (ISBN) - - - - 

9 Tigkat Kesiapan Teknologi (TKT) - - 2 3 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep e-Warong KUBE 

  Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai program pemberdayaan masyarakat 

guna menanggulangi kemiskinan perlu dilakukan assessment. Various suggestions are 

considered as to which aspects of group work should be assessed, how individual 

contributions to the group can be measured, and what approaches should be used when 

evaluating the quality and quantity of a group's output. (3) 

E-warong adalah istilah yang digunakan dalam Program Bantuan Non Tunai untuk 

menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan 

bank peyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM), yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warong 

KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan 

Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya.  

E-warong merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi 

dan melalui Kartu Masyarakat Indonesia Sejahtera yang diterbitkan BNI diharapkan 

pemberdayaan fakir miskin menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud. Program ini 

memudahkan transaksi ekonomi kepada warga penerima Program Keluarga Harapan 

(PKH). Besaran bantuan pangan non tunai adalah Rp. 110.000,0/KPM/bulan, Bantuan 

tersebut tidak dapat diamil tunai, dan hanya dapat dilakukan dengan beras dan/atau 

telur di e-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan terseebut, maka nilai 

bantuan tetap tersipan dan terakuulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan. 

 

2.2. Pola Kemitraan 

Pola kemitraan antara berbagai pihak (masyarakat pengguna, pemasok, perbankan 

dan pendamping sosial) dalam pelaksanaan e-warong KUBE merupakan hal penting 

dalam keberhasilan program ini. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai 
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merupakan dalam hal ini BNI 46 merupakan bank mitra kerja Pemerintah yang 

menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Partnership is a general partnership is a form of business organization in which 

two or more business owners share the management and risk of the business” Coulter 

(2000: 137). Berdasarkan teori tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat dua hal 

penting sebagai kata kunci dalam kemitraan yaitu: 1) Tata kelola bisnis (management 

of the business), dan 2) Penanganan resiko bisnis (risk of the business).  

     Kemitraan Usaha menurut Kementerian Sosial RI (2015) adalah jalinan kerjasama 

yang setara antar perorangan, kelompok, organisasi yang memiliki komitmen untuk 

bekerja sama saling menguntungkan, sehingga program Usaha Ekonomi Produktif 

(UEP) dapat  mencapai tujuan yang diharapkan.  Sedangkan UEP adalah serangkaian 

kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial 

ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau 

pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap 

sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat. Berdasarkan landasan tersebut, dapat 

dikemukakan bahwa pola kemitraan berpengaruh terhadap pemberdayaan.  

      Peran aktif dunia usaha dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan 

pemberdayaan (Untung, 2008: 35) salah satunya diwujudkan oleh PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam bentuk pengembangan usaha warung yang 

dapat bertransaksi secara dijital atau e-warung KUBE. Warung KUBE dapat 

dikembangkan sebagai agen BNI46 (Branchless Banking) agar memperoleh manfaat 

atau nilai tambah sebagai agen BNI46. Tambahan layanan pada warung KUBE ini juga 

dapat memperluas jaringan usaha yang terkait dengan berbagai sarana pembayaran 

seperti listrik, telepon hingga pulsa. Pembentukan agen BNI46 merupakan salah satu 

bagian dari dukungan BNI terhadap program peningkatan  inklusi dan literasi keuangan 

yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BNI telah menyiapkan sistem 

penyaluran bantuan yang terintegrasi dengan menggunakan sarana IT dengan 

menerbitkan kartu Kombo, yaitu instrumen pembayaran yang memiliki fitur keuangan 
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elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai 

bantuan sosial. 

       Business organisations as complex centres of community-building replete with 

economic and social goals (4). Kebijakan sosial dan ekonomi juga sangat penting untuk 

membantu KUBE dalam menghadapi permasalahan dalam kemitraan, terutama yang 

berkaitan dengan penanganan resiko usaha. 

        Social and economic policies that would defend the socio-economically 

disadvantaged against an accumulation of risk in the critical periods of their life. It 

highlights survival strategies for social work in a marginalizing practice environment 

(5). Strategi penting dalam pelaksanaan e-warung KUBE terkait dengan social 

enterprise, yaitu kemampuan mengikuti pergerakan bisnis saat ini yang mengarah ke 

peningkatan kemampuan e-literasi dalam sistem penyaluran Bantuan Sosial sebagai 

jejaring social. 

Social dimensions of networks affect the transfer of knowledge capital between 

network members. (6), dimana Social alliance adalah salah satu pola yang mendukung 

pemanfaatan sumber-sumber. Some of the observed patterns support prior research 

and are in line with the resource dependence and institutional perspectives. (7). 

Kontribusi dari social alliance akan mempengaruhi sosial responsibility ketua KUBE 

sebagai manajer. Value systems and styles of social responsibility of managers have 

gone through three historical phases. (8).Tanggung jawab sosial ketua KUBE harus 

sampai ke peningkatan kualitas hidup para anggota.  

Elektronik Warung Gotong Royong KUBE PKH (e-Warong KUBE PKH) 

adalah tempat usaha dan keagenan yangdikelola dan dimiliki oleh fakir miskin 

penerima program KUBE, PKH dan Rastra yang pelaksanaannya secara non tunai.e-

WARONG (9). Untuk kelancaran kegiatan e-warong KUBE PKH perlu diddukung 

oleh mitra pihak terkait diantaranya: 

1. Dinas Sosial Kabupaten/Kota; Menyiapkan dan memverifikasi calon lokasi e-

warong, data-data anggota e-warong, mengusulkan kepada Kementerian Sosial, 

mengkoordinasikan dan memantau jalannya warung serta pembinaan lebih lanjut. 
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2. Perbankan; Perbankan menyiapkan aplikasi melalui teknologi informasi transaksi 

keuangan non tunai dan pencetakan kartu elektronik. 

3. Perum Bulog/Distributor lainnya; Memberikan dukungan dalam bentuk 

penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan anggota e-warong KUBE PKH.  

4. Koperasi; Membantu penghitungan harga jual, pengadaan barang yang dibutuhkan 

warung, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha e-warong KUBE 

PKH. 

5. Pendamping Sosial (Pendamping PKH, TKSK dan pendamping lainnya); 

Memberikan bimbingan sosial kepada peserta PKH/anggota KUBE, membantu 

peserta PKH/anggota KUBE untuk menyusun proposal, mendampingi dalam 

kegiatan verifikasi lapangan 

 

2.3.  Pemberdayaan Masyarakat 

  Tujuan dari e-warong KUBE adalah untuk mencapai pemberdayaan ekonomi dan 

sosial, konsep pemberdayaan secara luas disampaikan oleh Zastrow (2015: 52): “The 

process of helping individuals, families, groups and communities to increase their 

personal, interpersonal, socioeconomic, and political strength  and to develop 

influence toward improving their circumstances”.  

Indikator bahwa KUBE telah berdaya secara politik adalah dalam bentuk adanya 

kebijakan pemerintah yang melindunginya. The business case needs to be 

supplemented by strong, proactive legislation, and worker involvement (10). 

Pemberdayaan masyarakat fokus pada kemampuan kelayan dalam memanfaatkan 

sumber dan kekuatan yang dimilikinya. Empowerment is an increasing the decision 

making discreation of individuals. Coulter (2000: 152). Keberdayaan berarti sesuai 

dengan tujuan KUBE sebagai organisasi, dimana ketua KUBE harus memiliki 

transformational leadership. 

Transformational leadership was positively related to empowerment, group 

cohesiveness, and group effectiveness. (11). Pemberdayaan e-warong KUBE 
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berkorelasi dengan kohesivitas kelompok dan transformational leadership. Seorang 

transformational leader akan berusaha terus menerus menjalin social networkers. 

Pemberdayaan juga mengikuti kerangka IPO (Input-Proses-Output). (12). Kreativitas 

sebagai bagian penting dari kewirasusahaan juga mempengaruhi pemberdayaan. 

 There are the different perspectives of empowerment and provides important 

insights into the mechanisms linking empowerment with creativity (13). Masyarakat 

adalah suatu realitas yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dan terdapat pola 

interaksi sosial. Hubungan antara ekonomi dan masyarakat sangat erat, Hal ini 

tercermin dalam amanat ayat-ayat pasal 33 UUD 1945 (Damsar, 2009). KUBE 

merupakan salah satu intervensi social work dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan 

amanat tersebut di atas.  

As the field of social work administration evolves, practitioners are 

increasingly expected to pull from management theory and to integrate business 

methods with social work values to meet not-for-profit missions (14). Integrasi antara 

teori manajemen dan metode serta nilai-nilai pekerjaan sosial dimaksudkan untuk 

mewujudkan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemacu tersebut dapat menjadi multiplier 

effect” Radyati (2008: 7).  Entrepreneurship training seems to positively affect 

entrepreneurial performance. (15). Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan 

Quality of Life (QoL) pelaku e-warong KUBE, yang memerlukan formulasi untuk 

acuan penilaiannya. QoL  in economics as well as the problems of measurement arising 

mainly from the complex nature of the concept (16) 

Kebaharuan (novelty) dalam penelitian ini bahwa pemberdayaan tidak hanya 

dipengaruhi oleh pola kemitraan yang selama ini menjadi acuan Kementerian Sosial 

dalam KUBE, namun terdapat intervening variable yang mempengaruhi 

pemberdayaan yaitu group dynamic (dinamika kelompok) yang memiliki makna 

sebagai the ways in which groups function and, ultimately, their effectiveness hinge on 

group characteristics and processes known collectively as group dynamics. There are 

five elements of group dynamic: 1) Group size, tasks, and roles, 2) group leadership, 



20 
 

3) group development, 4) group norms, and 5) group cohesiveness (Jones & George, 

2006). Paradigma digambarkan sebagai berikut: 

INPUT            PROSES       OUTPUT 

                                                                  

                                                                        ρZε1                                   ρZε2 

 

                                                  ρYX1                                                    ρZY 

rX1X2 

                                                  ρYX2 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pengaruh Pola kemitraan terhadap Pemberdayaan e-warong KUBE 

Perusahaan secara aktif menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk 

mendukung pengembangan ekonomi dan sosial (Treasure, 2002 dalam Radyati, 2008), 

dimana pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian 

akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (self 

empowering) (Swasono, 2015). 

 

3.4  Hipotesis Penelitian 

Pernyataan Hipotesis utama adalah: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh pola kemitraan dalam tata kelola dan penanganan 

resiko bisnis secara parsial maupun simultan terhadap dinamika kelompok 

dan implikasinya pada pemberdayaan e-warong KUBE di Jawa Barat. 

H1 : Terdapat terdapat pengaruh pola kemitraan dalam tata kelola dan 

penanganan resiko bisnis secara parsial maupun simultan terhadap 

Pola Kemitraan 
Pemberdayaan 

e-warong KUBE 

Pemberdayaan 

(Z): 

1. Pemberdayaan 

Ekonomi 

2. Pemberdayaan 

Sosial 

 

Kemitraan e-warong  

dalam tata kelola 

bisnis (X1) 

 

Kemitraan e-warong 

dalam penanganan 

resiko bisnis (X2) 

 

ε2 

Dinamika 

Kelompok 

(Y) 

 

ε1 
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dinamika kelompok dan implikasinya pada pemberdayaan e-warong 

KUBE di Jawa Barat. 

Pernyataan sub hipotesis sebagai berikut: 

1 Ho : Tidak terdapat pengaruh pola kemitraan dalam tata kelola bisnis 

terhadap dinamika kelompok e-warong KUBE di Jawa Barat. 

 H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari pola kemitraan dalam tata 

kelola bisnis terhadap dinamika kelompok e-warong KUBE di Jawa 

Barat. 

2 Ho : Tidak terdapat pengaruh pola kemitraan dalam penanganan resiko 

bisnis terhadap dinamika kelompok e-warong KUBE di Jawa Barat. 

 H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari pola kemitraan dalam 

penanganan resiko bisnis terhadap dinamika kelompok e-warong 

KUBE di Jawa Barat. 

3 Ho : Tidak terdapat pengaruh dinamika kelompok terhadap pemberdayaan 

e-warong KUBE di Jawa Barat. 

 H1 : Terdapat pengaruh dinamika kelompok terhadap pemberdayaan e-

warong KUBE di Jawa Barat. 
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2.4.  Road Map Ketua Peneliti 

Tabel 2.1. Road Map Ketua Peneliti 

J
U

D
U

L
 Dinamika kelompok pada 

Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) di Kota Cimahi. 

Identifikasi Potensi dan Masalah 

e-Warong KUBE di Kota Cimahi 

Model Pemberdayaan e-Warong 

KUBE Berbasis Pola Kemitraan 

di Jawa Barat. 

Model Pemberdayaan e-Warong 

KUBE Berbasis Pola Kemitraan di 

Jawa Barat 
 

M
E

T
O

D
E

 D
A

N
 L

U
A

R
A

N
 

P
ro

d
u

k
 Pengembangan model group work 

dengan mempertimbangkan aspek 

dinamika kelompok. 

Gambaran potensi dan masalah e-

Warong KUBE di Kota Cimahi 

1. Model Konseptual 

Pemberdayaan e-Warong 

2. Hak cipta (terdaftar) 

1. Model Konseptual 

Pemberdayaan e-Warong 

2. Hak cipta (granted) 

 T
em

u
a
n

 

Berbagai kendala yang 

mempengaruhi proses dinamika 

kelompok dalam mencapai tujuan 

group work. 

Potensi dan masalah e-Warong 

KUBE di Kota Cimahi 

1. Tata kelola KUBE. 

2. Penanganan resiko KUBE  

3. Dinamika Kelompok 

4. Pemberdayaan e-warong 

KUBE 

5. Potensi, hambatan dan upaya 

mengatasi hambatan e-warong. 

1. Data menyeluruh tentang 

potensi, hambatan dan upaya 

mengatasi hambatan dari 9 kota 

di Provinsi Jawa Barat. 

2. Evaluasi Model Pemberdayaan 

e-Warong KUBE Berbasis Pola 

Kemitraan 

T
u

li
sa

n
/R

u
p

a
 

k
a
ry

a
 

Draft Jurnal nasional  Draft prosiding 1. Jurnal internasional 

terakreditasi 

2. Prodising internasional 

3. Prosiding nasional 

3. Draft naskah invited speaker 

internasional 

4. Draft naskah invited speaker 

nasional 

1. Jurnal internasional terakreditasi 

2. Prodising internasional 

3. Prosiding nasional 

4. Draft naskah invited speaker 

internasional 

5. Draft naskah invited speaker 

nasional 

 

 

TAHUN  

 

2016 

 

2017 

 

2018 

(Tahun ke I) 

 

2019 

(Tahun ke II) 
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P
ro

se
s 

P
en

g
o
a
h

a
n

 

D
a

ta
 

1. Membandingkan perbedaan 

mean antara 2 KUBE/U-Mann 

Whitne). 

2. Analisis output 

3. Menyusun rekomendasi 

dinamika kelompok yang 

efektif.  

Analsis SWOT 1. Central Tendency (mean, 

median, modus dan standar 

deviasi). 

2. Path Analysis 

3. Koding & Kategori 

4. SWOT 

 

1. Koding & kategori data. 

2. Triangulasi data. 

D
es

a
in

 

1. Metode survai 

2. Perbandingan dinamika 

kelompok antara 2 KUBE 

3. Sumber data: Anggota KUBE 

4. Jenis data: dinamika  

kelompok. 

5. Pengumpulan data: observasi 

dan kuesioner.  

Pendekatan kualitatif 1. Mix method (quantitave & 

qualitative approach) 

2. Survai deskriptif 

3. In depth interview 

4. FGD 

1. Qualitative approach 

2. In depth interview 

3. FGD  

T
U

J
U

A
N

 

T
u

ju

a
n

 

K
h

u
s

u
s 

Menggambarkan proses dinamika 

kelompok pada KUBE. 

Untuk mengetahui potensi dan 

masalah e-Warong KUBE di Kota 

Cimahi 

Menghasilkan model konseptual 

pemberdayaan e-warong KUBE 

berbasis pola kemitraan  

Evaluasi model konseptual 

pemberdayaan e-warong KUBE 

berbasis pola kemitraan 

K
o
n

tr
ib

u
si

 

Informasi tentang dinamika 

kelompok dalam group work 

setting pada KUBE untuk 

peningkatan kualitas intervensi 

praktik pekerjaan sosial pada 

dunia industri. 

Memberikan informasi yang 

signifikan tentang potensi dan 

masalah e-Warong KUBE di Kota 

Cimahi. 

Mendukung kebijakan Kemensos 

dan Dinas Sosial Kota/Kabupaten 

dalam pelaksanaan program 

KUBE melalui pola kemitraan, 

sehingga terjadi peningkatan 

pemberdayaan pada e-warung 

KUBE  

Hasil evaluasi model pemberdayaan 

e-warong KUBE berbasis pola 

kemitraan menjadi rancangan 

rekomendasi yang bermakna bagi 

pengambil kebijakan pada tataran 

Kementrian Sosial. 

      Sumber: Rekapitulasi kegiatan penelitian, 2017
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.  Tujuan Penelitian 

         Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah: 1) Menghasilkan model 

pemberdayaan e-warong KUBE berbasis pola kemitraan, dan 2) Evaluasi model 

pemberdayaan e-warong KUBE berbasis pola kemitraan, sedangkan tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pelaksanaan pola kemitraan berdasarkan tata kelola pada e-warong 

KUBE. 

2. Menganalisis pelaksanaan pola kemitraan berdasarkan penanganan resiko usaha 

pada e-warong KUBE. 

3. Menganalisis dinamika kelompok e-warong KUBE berdasarkan 1) group size, 

task and role, 2) group leadership, 3) group development, 4) group norms dan 5) 

group cohesiveness. 

4. Menganalisis tingkat pemberdayaan ekonomi dan sosial pada e-warong KUBE. 

5. Identifikasi potensi, hambatan dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai 

tujuan e-warong KUBE. 

3.2.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan 

sebagai berikut: 

3.2.1.  Manfaat Praktis 

   e-Warong KUBE PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang 

berorientasi pada peningkatan jiwa kewirausahaan para pengelolanya, secara praktis 

program ini sangat bermanfaat dan perlu didukung oleh berbagai pihak termasuk mitra 

usahanya, sehingga dapat meningkatkan penghasilan anggotanya yang selanjutnya 

menjadi income generating bagi para anggotanya. Manfaat secara praktis dari 

penelitian ini adalah: 
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1) Memberikan analisis pelaksanaan pola kemitraan pada e-warong berdasarkan tata 

kelola dan penanganan resiko bisnis. 

2) Memberikan analisis dnamika kelompok yang terjadi di e-warong, yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan usaha e-warong. 

3) Memberikan analisis tingkat pemberdayaan ekonomi dan sosial yang telah dicapai 

oleh e-warong. 

4) Memberikan informasi sebagai input tentang potensi dan hambatan pelaksanaan 

e-warong. 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat langsung 

dengan penyelenggaraan program yaitu:  

1. Tim Koordinasi 

2. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; 

3. Dinas Sosial kota yang menjadi sasaran penelitian 

4. Supervisor 

5. TKSK 

6. Pendamping PKH 

 

3.2.2. Manfaat Teoretis 

Secara teroritis, penelitian ini memberikan sumbangan terhadap perkembangan 

teori pekerjaan sosial dalam setting kelompok. Pada umumnya usaha dilaksanakan 

dengan orientasi profit, namun e-warong KUBE lebih mengutamakan orientasi sosial 

dan kebersamaan, hal ini menjadikan e-warong sebagai bisnis yang unik, sehingga teori 

tentang dinamika kelompok yang sebelumnya tidak menjadi pertimbangan dalam 

pencapaian tujuan e-warong, melalui penelitian terungkap bahwa dinamika kelompok 

harus melekat dengan teori tentang kemitraan, membangun kewirausahaan serta 

pemberdayaan sebagai intervening variable. 
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BAB IV  

METODE PENEITIAN 

 

  Metode yang digunakan adalah adalah mix method dengan menggabungkan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

4.1. Populasi dan Sampling 

   Populasi dalam penelitian ini adalah e-warong KUBE penyalur Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) yang berada di 9 (Sembilan) wilayah perkotaan di Jawa Barat yang 

terdiri dari wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Tasik, Kota 

Depok, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon dan Kota Bogor (Dinas Sosial 

Propinsi Jawa Barat, 2017) dengan jumlah sebaran e-warong dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 4.1. Jumlah e-warong penyalur BPNT 

 di Propinsi Jawa Barat  

 
No Kota Jumlah e-warong 

1 Kota Bogor   46 

2 Kota Sukabumi   16 

3 Kota Bandung   70 

4 Kota Cirebon   19 

5 Kota Bekasi   76 

6 Kota Depok   41 

7 Kota Cimahi   21 

8 Kota Tasikmalaya   72 

9 Kota Banjar   10 

Jumlah 234 
  Sumber: Dinas Sosial propinsi Jawa Barat, 2018 

Sampel diambil secara Cluster Random Sampling dengan mempertimbangkan 

wilayah dimana terdapat jumlah e-warong dengan jumlah paling sedikit dan paling 

banyak di kota pada tabel di atas, maka dalam penelitian ini diambil e-warong yang 

berada di Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi dengan 

menggunakan Metode Slovin, dari 234 populasi e-warong diambil 100 e-warong 

dengan proporsi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. Proporsi Sampel e-warong 

No Kota Jumlah e-warong Jumlah sampel e-warong 

1 Kota Bandung  70 33 

2 Kota Bekasi  76 32 

3 Kota Tasikmalaya  72 31 

4 Kota Banjar  10   4 

Jumlah 234 100 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

1) Kuesioner 

Pengujian validitas data hasil kuesioner menggunakan koefisien korelasi product 

moment dan teknik pengujian reliabilitas yaitu Cronbach Alpha. Penelitian ini 

menggunakan acuan  ≥ 0,05 (Balian,1988 dalam Soehartono, 2000). Kuesionner 

diturunkan dari operasionalisasi variabel kemitraan e-warong dalam tata kelola bisnis 

(X1), variabel kemitraan e-warong dalam penanganan resiko bisnis (X2), Variabel 

Dinamika Kelompok (Y) dan Variabel Pemberdayaan (Y). Operasionalisasi variabel 

sebagai dasar dari kuesioner adalah sebagai berikut: 

 

A. Kemitraan e-warong  

I. Kemitraan e-warong dalam tata kelola bisnis (X1) 

1) Indikator: Tahap Persiapan 

 

Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

1. Telah memiliki kemampuan usaha untuk 

mengembangkan e-warong KUBE. 

     

2. Telah memiliki reputasi di wilayah operasional 

untuk mengembangkan e-warong KUBE 

     

3. Telah memiliki kredibilitas di wilayah operasional 

untuk mengembangkan e-warong KUBE 

     

4. Telah memiliki integritas di wilayah operasional 

untuk mengembangkan e-warong KUBE 

     

5. Memiliki sumber penghasilan utama dari kegiatan 

KUBE yang sedang berjalan 
     

6. Memiliki jaringan informasi tentang agen toko 

untuk kepastian stok bahan pangan 
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7. Memiliki jaringan informasi tentang 

pemasok/distributor untuk kepastian stok bahan 

pangan. 

     

8. Memiliki kerjasama dengan agen toko untuk 

kepastian stok bahan pangan. 
     

9. Memiliki kerjasama pemasok/distributor untuk 

kepastian stok bahan pangan. 
     

10. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar      

11. Melayani KPM      

12. Melayani non KPM      

 

 

2) Indikator: Pengembangan Usaha 

Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

13. Melakukan pengembangan usaha dengan menerima 

pembayaran listrik.  

     

14. Melakukan pengembangan usaha dengan 

melaksanakan penjualan pulsa elektronik untuk 

listrik. 

     

15. Melakukan pengembangan usaha dengan 

melaksanakan penjualan pulsa elektronik untuk 

handphone. 

     

16. Melakukan pengembangan usaha dengan menerima 

jasa pembayaran PDAM. 
     

17. Melakukan pengembangan usaha dengan menerima 

jasa pembayaran telepon. 
     

18. Melakukan pengembangan usaha dengan menerima 

jasa pembayaran BPJS. 
     

19. Melakukan pengembangan usaha eceran lain yang 

menghasilkan pendapatan memadai bagi e-warong 

KUBE. 

     

20. Pelaksanaan e-warong sesuai dengan rencana      

21. E-warong menghasilkan pendapatan bagi 

kelompok dengan baik 
     

 

3) Indikator: Respon terhadap Persaingan 

Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

22. Pasar tradisional sebagai pesaing kuat dalam 

pengembangan usaha e-warong KUBE. 

     

23. Warung sebagai pesaing kuat dalam pengembangan 

usaha e-warong KUBE. 
     

24. Toko kelontong sebagai pesaing kuat dalam 

pengembangan usaha e-warong KUBE. 
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25. Warung Desa sebagai pesaing kuat dalam 

pengembangan usaha e-warong KUBE. 
     

26. Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai pesaing kuat 

dalam pengembangan usaha e-warong KUBE. 
     

27. Agen Laku Pandai sebagai pesaing kuat dalam 

pengembangan usaha e-warong KUBE. 
     

28. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang 

menjual bahan pangan sebagai pesaing kuat dalam 

pengembangan usaha e-warong KUBE. 

     

29. Koperasi sebagai pesaing kuat dalam pengembangan 

usaha e-warong KUBE 
     

 

II. Kemitraan e-warong dalam penanganan resiko bisnis (X2) 

1) Indikator: Kemitraan dengan perbankan 

 

Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

30. Mendapatkan layanan dari perbankan tentang 

pembukaan rekening tabungan 

     

31. Mendapatkan layanan dari perbankan untuk 

pendaftaran menjadi agen 

     

32. Mendapatkan layanan dari perbankan untuk 

pemberian kredit usaha 

     

33. Mendapatkan layanan dari perbankan tentang 

layanan usaha eceran lainnya 

     

34. Pihak perbankan melakukan edukasi penggunaan 

mesin pembaca kartu Kombo kepada e-warong. 
     

35. Pihak perbankan membantu dalam hal 

pemasaran/branding 

     

36. Pihak perbankan membantu perbaikan fasilitas 

outlet e-warong 
     

37. Pihak perbankan melakukan pemantauan terhadap 

kelancaran alat transaksi. 
     

38. Pihak perbankan melaksanakan konsultasi 

pengembangan usaha e-warong 
     

39. Pihak perbankan memberikan pelayanan jalur 

khusus jika e-warong memerlukan bantuan. 
     

40. Perbankan memberi edukasi untuk mengatasi 

masalah modal usaha 

     

41. Masalah pemasaran produk e-warong KUBE 

dibantu oleh perbankan 
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2) Indikator: Kemitraan dengan prinsipal dan switching 

 

Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

42. Mendapat harga beras yang sesuai untuk e-warong 

dari Bulog 

     

43. Mendapat kualitas beras yang baik untuk KPM dari 

Bulog 

     

44. Mendapat harga telur yang sesuai untuk e-warong 

dari Bulog 

     

45. Mendapat kualitas telur yang baik untuk KPM dari 

Bulog 
     

46. Mendapat keuntungan layak pada penjualan beras 

dari Bulog kepada KPM 
     

47. Mendapat keuntungan layak pada penjualan telur 

dari Bulog kepada KPM 
     

 

B. Dinamika Kelompok e-warong KUBE 

 

Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

48. Jumlah anggota dalam kelompok memudahkan 

pengembangan e-warong KUBE. 

     

49. Komunikasi antar anggota kelompok pada e-warong 

KUBE terjalin dengan baik. 

     

50. Setiap anggota e-warong KUBE memberikan 

sumbagan ide dalam pengembangan usaha. 

     

51. Setiap anggota e-warong KUBE memberikan 

sumbagan tenaga dalam pengembangan usaha 

dengan secara bergantian melayani konsumen di 

warung 

     

52. Setiap anggota e-warong KUBE memberikan 

sumbagan uang untuk pengembangan usaha. 

     

53. Ketua e-warong KUBE memberi inspirasi untuk 

pengembangan usaha. 

     

54. Ketua e-warong KUBE memberi motivasi untuk 

pengembangan usaha. 

     

55. e-warong KUBE berkembang karena secara 

kelompok bergotong royong menghadapi masalah 

permodalan 

     

56. e-warong KUBE berkembang karena secara 

kelompok mampu menghadapi masalah pemasaran 

produk 

     

57. Anggota e-warong KUBE membuat kesepakatan 

menjalankan usaha eceran. 
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58. Anggota e-warong KUBE membuat kesepakatan 

untuk menanggung resiko bersama dalam 

pelaksanaan usaha eceran 

     

59. Pembagian tugas yang jelas dalam pengembangan 

usaha eceran rakyat 

     

60. Setiap anggota saling melengkapi keragaman 

produk yang dihasilkan untuk pengembangan usaha 

     

 

C. Pemberdayaan e-warong KUBE 

 
Pernyataan Alternatif Jawaban 

SS S KS TS STS 

61. Mampu membeli beras 20 kg/bulan      

62. Konsumsi telur 5 kg/bulan      

63. Konsumsi sayuran 3 kali/minggu      

64. Konsumsi daging 2 kali/bulan      

65. Konsumsi ikan 8 kali/bulan      

66. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda 

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) 

     

67. Menyalurkan bantuan pangan non tunai secara 

lebih efisien 

     

68. Mampu menyisihkan penghasilan untuk menabung 

sebagai hasil dari e warong KUBE 

     

69. Mampu membiayai pendidikan anak-anak      

70. Mampu mengatasi masalah kesehatan keluarga      

 

2) Wawancara 

a. Panduan Wawancara kepada Dinas Sosial 

1. Bagaimana peran pengawasan dan pengendalian Dinas Sosial pada 

pelaksanaan program e-warong KUBE. 

2. Bagaimana koordinasi Dinas Sosial dengan mitra kerja (Bank penyalur / 

Bulog) dalam pelaksanaan e-warong KUBE. 

3. Bagaimana bentuk dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan e-

warong KUBE? 

4. Bagaimana bentuk sosialisasi dalam persiapan pelaksanaan e-warong KUBE? 

5. Bagaimana bentuk kemudahan perizinan dalam persiapan pelaksanaan e-

warong KUBE? 

6. Bagaimana bentuk keringanan biaya dalam pelaksanaan e-warong KUBE? 
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7. Bagaimana bentuk fasilitas perpajakan dalam persiapan pelaksanaan e-

warong KUBE? 

8. Bagaimana bentuk koordinasi kegiatan e-warong KUBE dengan Koordinator 

Kota PKH (Korkot PKH)? 

9. Berapa banyak KPM yang menabung dananya pada Basic Saving Account 

(BSA)? 

10. Berapa banyak KPM yang tidak menukarkan e-voucher yang dimilikinya? 

Mengapa e-voucher tidak ditukarkan? 

11. Bagaimana kecenderungan pilihan KPM dalam memperoleh BNPT pada e-

warong (agen bank) yang terdiri dari: 

1) Pasar tradisional 

2) Warung 

3) Toko kelontong 

4) E-warong KUBE 

5) Warung Desa 

6) Rumah Pangan Kita (RPK) 

7) Agen Laku Pandai 

8) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan 

9) Usaha eceran lainnya 

12. Bagaimana sebaran penyerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di e-

warong? 

13. Bank mana saja sebagai Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai? 

14. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam hubungannya dengan kemitraan bank 

pada e-warong? 

15. Berapa jumlah perusahaan switching; perusahaan yang menyediakan jasa 

switching atau routing atas transaksi yang menggunakan alat pembayaran 

elektronik melalui terminal seperti ATM atau mesin pembaca lainnya. 

16. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam hubungannya dengan kemitraan 

prinsipal pada e-warong? 
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17. Berapa jumlah prinsipal (Bank atau lembaga selain bank yang bekerjasama 

dengan Bank Panyalur untuk memproses transaksi pembelian bahan pangan 

melalui sistem dan/atau jaringan antar anggotanya dalam transaksi alat 

pembayaran elektronik. 

18. Bagaimana kemampuan KPM dalam pemanfaatan Kit Bantuan Pangan Non 

Tunai; yaitu instrumen yang terdiri dari Kartu, PIN (Personal Identification 

Number), dan informasi program yang diserahkan kepada KPM dalam Proses 

Pendaftara Peserta. 

19. Apa saja kesulitan dalam pengumpulan sata berkaitan dengan Mekanisme 

Pendaftaran Mandiri (MPM); mekanisme yang akan digunakan untuk 

pendaftaran rumah tangga atau keluarga ke dalam Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin (PPFM). 

20. Bagaimana peran Dinas Sosial untuk mengembangkan usaha eceran e-warong 

KUBE? 

21. Hasil apa saja yang telah dicapai untuk mengembangkan usaha eceran e-

warong KUBE untuk melayani KPM? 

22. Bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha 

mikro dan kecil di bidang perdagangan berkaitan dengan kinerja e-warong 

KUBE? 

 

b. Panduan Wawancara kepada Himpunan Bank Negara (HIMBARA) 

1. Bagaimana peran HIMBARA pada pelaksanaan program e-warong KUBE 

2. Berapa banyak KPM yang menabung dananya pada Basic Saving Account 

(BSA)? 

3. Berapa banyak KPM yang tidak menukarkan e-voucher yang dimilikinya? 

Mengapa e-voucher tidak ditukarkan? 

4. Bagaimana kecenderungan aktifitas pada e-warong (agen bank) yang terdiri 

dari: 

1) Pasar tradisional 
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2) Warung 

3) Toko kelontong 

4) E-warong KUBE 

5) Warung Desa 

6) Rumah Pangan Kita (RPK) 

7) Agen Laku Pandai 

8) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan 

9) Usaha eceran lainnya 

5. Bagaimana sebaran penyerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di e-

warong? 

6. Bank mana saja sebagai mitra Bantuan Pangan Non Tunai? 

7. Bagaimana layanan perbankan kepada e-warong yang meliputi pembukaan 

rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen atau lembaga keuangan digital, 

pemberian kredir usaha dan layanan usaha lainnya? 

8. Bagaimana  kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan edukasi, 

pemasaran/branding, perbaikan fasilitasi outlet e-warong dan lainnya untuk 

melayani KPM? 

9. Bagaimana prosedur e-warong mendapatkan mesin pembaca kartu Kombo? 

10. Bagaimana edukasi penggunaan mesin pembaca kartu Kombo? 

11. Bagaimana bentuk kerjasama dengan prinsipal dan perusahaan switching? 

12. Bagaimana bentuk dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap 

kelancaran alat transaksi? 

13. Bagaimana peran HIMBARA dalam hubungannya mendorong kegiatan e-

warong? 

14. Berapa jumlah perusahaan switching yang bermitra dengan HIMBARA; 

perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi yang 

menggunakan alat pembayaran elektronik melalui terminal seperti ATM atau 

mesin pembaca lainnya. 
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15. Bagaimana peran HIMBARA dalam hubungannya dengan kemitraan 

prinsipal pada e-warong? 

16. Berapa jumlah prinsipal yang bekerja sama dengan HIMBARA; Bank atau 

lembaga selain bank yang bekerjasama dengan Bank Panyalur untuk 

memproses transaksi pembelian bahan pangan melalui sistem dan/atau 

jaringan antar anggotanya dalam transaksi alat pembayaran elektronik. 

17. Bagaimana pelaksanaan proses uji tuntas (due diligence) kepada calon e-

warong sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh ank 

Penyalur? 

18. Berapa jumlah calon KPM agar memenuhi kriteria sebagai e-warong? 

19. Bagaimana edukasi dari HIMBARA kepada KPM dalam pemanfaatan Kit 

Bantuan Pangan Non Tunai; yaitu instrumen yang terdiri dari Kartu, PIN 

(Personal Identification Number), dan informasi program yang diserahkan 

kepada KPM dalam Proses Pendaftara Peserta. 

20. Apa saja kesulitan dalam yang dialami HIMBARA dalam kaitannya dengan 

Mekanisme Pendaftaran Mandiri (MPM); mekanisme yang akan digunakan 

untuk pendaftaran rumah tangga atau keluarga ke dalam Data Terpadu 

Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM). 

21. Bagaimana peran HIMBARA untuk mengembangkan usaha eceran e-warong 

KUBE? 

22. Bagaimana peningkatan transaksi Non Tunai dalam agenda Gerakan Nasional 

Non Tunai (GNNT) dalam kaitannya dengan e-warong? 

23. Bagaimana peningkatan akses KPM terhadap layanan keuangan berkaitan 

dengan program e-warong? 

 

c. Panduan Wawancara kepada Pendamping Program Keluarga Harapan 

(PKH) 

1. Bagaimana peran Pendamping PKH pada pelaksanaan program e-warong 

KUBE 



36 
 

2. Berapa banyak KPM yang menabung dananya pada Basic Saving Account 

(BSA)? 

3. Berapa banyak KPM yang tidak menukarkan e-voucher yang dimilikinya? 

Mengapa e-voucher tidak ditukarkan? 

4. Bagaimana kecenderungan pilihan KPM dalam memperoleh BNPT pada e-

warong (agen bank) yang terdiri dari: 

1) Pasar tradisional 

2) Warung 

3) Toko kelontong 

4) E-warong KUBE 

5) Warung Desa 

6) Rumah Pangan Kita (RPK) 

7) Agen Laku Pandai 

8) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan 

9) Usaha eceran lainnya 

5..  Bagaimana sebaran penyerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di e-

warong? 

6. Bank mana saja sebagai Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai? 

7. Bagaimana peran Pendamping PKH dalam hubungannya dengan kemitraan 

bank pada e-warong? 

8. Berapa jumlah perusahaan switching; perusahaan yang menyediakan jasa 

switching atau routing atas transaksi yang menggunakan alat pembayaran 

elektronik melalui terminal seperti ATM atau mesin pembaca lainnya. 

9. Bagaimana peran Pendamping PKH dalam hubungannya dengan kemitraan 

prinsipal pada e-warong? 

10. Berapa jumlah prinsipal (Bank atau lembaga selain bank yang bekerjasama 

dengan Bank Panyalur untuk memproses transaksi pembelian bahan pangan 

melalui sistem dan/atau jaringan antar anggotanya dalam transaksi alat 

pembayaran elektronik. 
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11. Bagaimana kemampuan KPM dalam pemanfaatan Kit Bantuan Pangan Non 

Tunai; yaitu instrumen yang terdiri dari Kartu, PIN (Personal Identification 

Number), dan informasi program yang diserahkan kepada KPM dalam Proses 

Pendaftara Peserta. 

12. Apa saja kesulitan dalam pengumpulan sata berkaitan dengan Mekanisme 

Pendaftaran Mandiri (MPM); mekanisme yang akan digunakan untuk 

pendaftaran rumah tangga atau keluarga ke dalam Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin (PPFM). 

13. Bagaimana peran Pendamping PKH untuk mengembangkan usaha eceran e-

warong KUBE? 

14. Hasil apa saja yang telah dicapai untuk mengembangkan usaha eceran e-

warong KUBE? 

15. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah e-warong 

KUBE  

 

a. Panduan Wawancara kepada Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) 

1. Bagaimana peran TKSK pada pelaksanaan program e-warong KUBE 

2. Berapa banyak KPM yang menabung dananya pada Basic Saving Account 

(BSA)? 

3. Berapa banyak KPM yang tidak menukarkan e-voucher yang dimilikinya? 

Mengapa e-voucher tidak ditukarkan? 

4. Bagaimana kecenderungan pilihan KPM dalam memperoleh BNPT pada e-

warong (agen bank) yang terdiri dari: 

1)  Pasar tradisional 

2) Warung 

3) Toko kelontong 

4) E-warong KUBE 

5) Warung Desa 
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6) Rumah Pangan Kita (RPK) 

7) Agen Laku Pandai 

8) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan 

9) Usaha eceran lainnya 

5. Bagaimana sebaran penyerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di e-

warong? 

6. Bank mana saja sebagai Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai? 

7. Bagaimana peran TKSK dalam hubungannya dengan kemitraan bank pada e-

warong? 

8. Berapa jumlah perusahaan switching; perusahaan yang menyediakan jasa 

switching atau routing atas transaksi yang menggunakan alat pembayaran 

elektronik melalui terminal seperti ATM atau mesin pembaca lainnya. 

9. Bagaimana peran TKSK dalam hubungannya dengan kemitraan prinsipal 

pada e-warong? 

10. Berapa jumlah prinsipal (Bank atau lembaga selain bank yang bekerjasama 

dengan Bank Panyalur untuk memproses transaksi pembelian bahan pangan 

melalui sistem dan/atau jaringan antar anggotanya dalam transaksi alat 

pembayaran elektronik. 

11. Bagaimana kemampuan KPM dalam pemanfaatan Kit Bantuan Pangan Non 

Tunai; yaitu instrumen yang terdiri dari Kartu, PIN (Personal Identification 

Number), dan informasi program yang diserahkan kepada KPM dalam Proses 

Pendaftara Peserta. 

12. Apa saja kesulitan dalam pengumpulan sata berkaitan dengan Mekanisme 

Pendaftaran Mandiri (MPM); mekanisme yang akan digunakan untuk 

pendaftaran rumah tangga atau keluarga ke dalam Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin (PPFM). 

13. Bagaimana peran TKSK untuk mengembangkan usaha eceran e-warong 

KUBE? 
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14. Hasil apa saja yang telah dicapai untuk mengembangkan usaha eceran e-

warong KUBE? 

 

3) Focus Group Discussion (FGD). 

  Agenda FGD pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesesuaian Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dengan fakta 

e-warong. 

2. Permasalahan yang dihadapi e-warong KUBE dalam memberikan layanan 

penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  

4) Permasalahan dan Interaksi e-warong dengan agen bank lain yang terdiri 

dari: 

1. Pasar tradisional 

2. Warung 

3. Toko kelontong 

4. E-warong KUBE 

5. Warung Desa 

6. Rumah Pangan Kita (RPK) 

7. Agen Laku Pandai 

8. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan 

9. Usaha eceran lainnya 

5) Sebaran penyerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di e-warong. 

6) Peramalahan dalam kemitraan dengan Bank (HIMBARA) dalam 

menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai. 

7) Permasalahan yang dihadapi e-warong dengan perusahaan switching; 

perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi 

yang menggunakan alat pembayaran elektronik melalui terminal seperti 

ATM atau mesin pembaca lainnya. 

8) Kemitraan dengan prinsipal prinsipal (Bank atau lembaga selain bank yang 

bekerjsama dengan Bank Panyalur untuk memproses transaksi pembelian 
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bahan pangan melalui sistem dan/atau jaringan antar anggotanya dalam 

transaksi alat pembayaran elektronik). 

9) Jumlah mitra dan jenis kerjasama berkaitan dengan Bantuan Pangan Non 

Tunai. 

10) Jenis usaha eceran yang dilaksanakan pada e warong KUBE. 

11) Status aktifitas e-warong KUBE. 

 

4.3. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Analisis data survey menggunakan analisis path analysis untuk menguji (Ho) 

sesuai dengan diagram. 

2. Melakukan analisis data hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan 

menggunakan kategori dan koding data. 

3. Melakukan analisis SWOT. 

                                                                ρYε                 ρZε 

 

                                                  ρYX1                                  ρZY 

                      rX1X2 

                                                  ρYX2 

 

Gambar 4.1. Diagram jalur dan persamaan struktural penelitian  
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4.4. Bagan Alir Penelitian 
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Gambar 4.2. Bagan Alir Penelitian 
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1.       HASIL PENELITIAN  

5.1.1.    Gambaran Umum Wilayah 

A. Gambaran Umum Kota Banjar Jawa Barat 

1. Sejarah  

Sejarah pembentukan Kota Banjar tidak terlepas dari sejarah Pemerintah 

Kabupaten Ciamis di masa lalu. Rangkaian waktu perjalanan berdirinya Pemerintah 

Kabupaten Ciamis sampai terbentuknya Pemerintah Kota Banjar melalui tahapan-

tahapan. Banjar sejak didirikan sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan 

status, untuk lebih jelas perkembangan sebagai berikut: 

1) Banjar sebagai Ibukota Kecamatan, dari tahun 1937 sampai tahun 1940. 

2) Banjar sebagai Ibukota Kewadanaan, dari tahun 1941 sampai dengan 1 

Maret  1992. 

3) Banjar sebagai Kota Administratif dari tahun 1992 sampai dengan tanggal 

20  Pebruari 2003. 

4) Sebagai Kota sejak tanggal 21 Pebruari 2003. 

2. Visi dan Misi 

a) Visi: 

Terwujudnya Kemandirian Kota Banjar yang Berlandaskan Iman dan Taqwa 

Sebagai Pintu Gerbang Jawa Barat Tahun 2010. 

b) Misi: 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan 

Bertaqwa; 

2. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Menegakan Supremasi Hukum; 

3. Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Masyarakat; 

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional Untuk Memberi Pelayanan 

Prima Kepada Masyarakat; 
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5. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan; 

6. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) Berwawasan Lingkungan; 

7. Mengoptimalkan dan Membangun Sarana dan Prasarana Kota. 

 

3. Batas Administrasi 

Kota Banjar adalah salah satu kota yang berda di Provinsi Jawa Barat dengan 

ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut serta beriklim 

tropis dan menjadi salah satu kawasan andalan (yaitu kawasan yang mampu berperan 

mendorong pertumbuhan ekonomi  bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya). 

Tingkat kesuburan tanah Kota Banjar pada umumnya tergolong sedang (baik) 

dengan tekstur tanah sebagian besar halus dengan jenis tanah alufial, kecuali 

Kecamatan Langensari selain memiliki tanah alufial juga berjenis tanah podsonik 

merah kuning, meski tidak mempengaruhi tingkat kesuburannya.  

Luas wilayah Kota Banjar sebesar 13.197,23 Ha, terletak diantara 07o19 ¢ -07o26 ¢ 

Lintang Selatan dan 108o26 ¢ - 108o40 ¢ Bujur Timur. Berdasarkan undang-undang 

nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat kurang 

lebih 113,49 Km2 atau 11.349 Ha, adapun di bawah ini Kota Banjar memiliki batas 

wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara       : Berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis serta 

Kecamatan Dayeuhluhur. 

Sebelah Timur      : Berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan    

Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. 

Sebelah Selatan    : Berbatasan  dengan  Kecamatan  Lakbok   dan   Kecamatan 

Pamarican Kabupateen Ciamis. 

Sebelah Barat   : Berbatasan  dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan 

Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 

4. Kependudukan  

  Jumlah penduduk Kota Banjar menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2010 sebanyak 175.157 jiwa yang tesebar di seluruh kecamatan, adapun 

kecamatan tersebut terbagi menjadi Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, 
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Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Langensari, berikut jumlah penduduk di Kota 

Banjar pada tabel 5.1. 

  Tabel 5.1. Jumlah Penduduk di Kota Banjar Menurut Kecamatan  

Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

Banjar 25.883 26.566 52.449 

Purwaharja 10.210 10.317 20.257 

Pataruman 26.944 27.342 54.286 

Langensari 23.994 23.901 47.859 

Jumlah 87.031 88.126 175.157 

                         Sumber: BPS, 2010 

Jumlah penduduk di Kota Banjar yang dapat dilihat dari seluruh kecamatan 

yang ada bahwa jumlah penduduk perempuan lebih mendominasi, yaitu sebanyak 

88.126 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang sebanyak 87.031 

jiwa, adapun jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Langensari 

sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kecamatan Pataruman. 

 

B. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya 

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas 

dari sejarah berdirinya kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. 

Sebelumnya, kota ini merupakan ibukota dari kabupaten Tasikmalaya, kemudian 

meningkat statusnya menjadi kota administratif tahun 1976. Pada awal 

pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu 

Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Kemudian 

pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya oleh Bupati 

Tasikmalaya.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota 

Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa 

sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang 

perubahan status Desan menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota 
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Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah 

kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut 

antara lain :Kecamatan Tawang Kecamatan Cihideung Kecamatan Cipedes Kecamatan 

Indihiang Kecamatan Kawalu Kecamatan Cibeureum Kecamatan Mangkubumi 

Kecamatan Tamansari. 

1. Visi dan Misi 

a) Visi  

VISI KOTA TASIKMALAYA. Dengan berlandaskan Iman dan Taqwa, Kota 

Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur 

tahun 2012. 

b) Misi 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang bermain dan bertaqwa. 

2. Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum. 

3. Menumbuhkan kekuatan ekonomi kota. 

4. Mengembangkan partisispasi masyarakat dalam pembangunan kota. 

5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan. 

6. Mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana kota. 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana 

Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007. 

2. Batas Administrasi 

Kota Tasikmalayan merupakan salah satu daerah otonom yang berada di 

wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya merupakan daerah pemekaran dari 

kabupaten Tasikmalaya yang berdiri pada tahun 2001, secara geografis kota 

Tasikmalaya berada pada 108o 08'38''- 108 24'02'' Bujur Timur dan 7o26'32''Lintang 

Selatan, Kota Tasikmalaya merupakan kota penghubung dan sekaligus pusat wilayah 

di daerah priangan timur. Kota Tasikmalaya mempunyai luas sebesar 183,85 km2 

dengan 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan. Batas-batas wilayah Kota Tasikmalaya 

adalah sebagai berikut: 
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Sebelah Utara  : Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis 

Sebelah Selatan : Kabupaten Tasikmalaya 

Sebelah Barat  : Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis 

Sebelah Timur  : Kabupaten Tasikmalaya 

 

         Tabel 5.2. Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan  

             Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya  

Tahun 2012 

 

No. Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Kelurahan 

1 Bungursari 16,09 7 

2 Cibeureum 19,04 9 

3 Cihideung 5,49 6 

4 Cipedes 8,96 4 

5 Indihiang 11,09 6 

6 Kawalu 42,77 10 

7 Mangkubumi 24,53 8 

8 Purbaratu 12,01 6 

9 Tamansari 35,99 8 

10 Tawang 7,07 5 
              Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun, 2015 

 

3. Kependudukan 

Tabel 5.3. menggambarkan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 

2012 tercatat sebanyak 649.885 jiwa terdiri dari 328.730 jiwa penduduk berjenis 

kelamin laki-laki dan 321.155 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kecamatan dengan 

jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mangkubumi, yaitu mencapai sebanyak 

87.241 jiwa atau mencapai 13,42% dari total penduduk Kota Tasikmalaya, disusul oleh 

Kecamatan Kawalu yang mencapai 87.178 jiwa atau sebanyak 13,38% dan yang ketiga 

adalah Kecamatan Cipedes 76.650 jiwa atau sebanyak 11,81%, sedangkan yang paling 

sedikit adalah Kecamatan Purbaratu, yaitu sebanyak 38.806 jiwa atau sebanyak 5,97%. 
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Tabel 5.3.  Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk  

di Kota Tasikmalaya Tahun 2012 

 
 

Kecamatan 

Luas Wilayah  Penduduk Kepadatan 

Penduduk 

(orang/km2) 
Km2 % Jumlah % 

Bungursari 16,09 9,19 46.861 7,21 2.773 

Cibereum 19,04 10,36 62.280 9,58 3.271 

Cihideung 5,49 2,99 73.010 11,23 13.229 

Cipedes 8,96 4,87 76.650 11,81 8.555 

Indihiang 11,09 6,03 48.795 7,51 4.400 

Kawalu 42,77 23,26 87.178 13,41 2.038 

Mangkubumi 24,53 13,34 87.241 13,42 3.557 

Purbaratu 12,01 6,53 38.806 5,97 3.231 

Tamansari 35,99 19,58 64.965 10,00 1.805 

Tawang 7,07 3,85 64.099 9,89 9.006 

Jumlah  183,85 100,00% 649.885 100,00% 3.535 
Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun, 2013 

 

 

4. Kesehatan 

Wilayah Kota Tasikmalaya, layanan kesehatan seperti puskesmas menjadi 

tujuan utama sebagian besar warga masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, 

karena selain mampu menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup jauh dari kota, 

namun juga dikarenakan minimnya sarana kesehatan lain milik pemerintah yang 

terjangkau, termasuk 1 (satu) RSUD yang terdapat di wilayah Kota Tasikmalaya. 

Jumlah puskesmas yang terdapat di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 20 puskesmas 

yang tersebar disetiap kecamatan. 
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Tabel 5.4. Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan  

        di Kota Tasikmalaya Tahun 2014 

 

 

 

 

Kecamatan 

Tenaga Kesehatan Sarana 

Kesehatan 

D
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P
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Kawalu 5 29 46 3 2 110 3 0 

Tamansari 3 16 22 1 4 95 1 0 

Cibeureum 2 13 24 1 4 85 1 0 

Purbaratu 3 13 23 1 2 50 1 0 

Tawang 4 20 20 2 0 67 2 0 

Cihideung 7 26 17 2 0 73 2 1 

Mangkubumi 3 24 27 2 6 105 2 0 

Indihiang 3 21 26 2 1 67 2 0 

Bungursari 9 24 34 3 3 78 3 0 

Cipedes 6 44 25 3 1 86 3 0 

Jumlah 45 230 264 20 23 816 20 1 
Sumber: BPS 2015 

 

Pemberlakuan UU Otonomi daerah No. 23 tahun 2014 telah memberikan 

kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan puskesmas sesuai 

dengan Rencana Strategis (RENSTRA) kesehatan daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang 8 sesuai dengan situasi dan kondisi di 

daerahnya masing-masing. Menurut data yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota 

Tasikmalaya 2013-2017, terdapat isu strategis tentang pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat yang telah dirumuskan dengan menggali dan mengidentifikasi 

permasalahan. Isu strategis ini mencakup permasalahan tentang aksesibilitas, sarana 

prasarana, tenaga dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut: 

1. Jangkauan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (PUSTU) di Kota Tasikmalaya 

dalam memberikan layanan kesehatan masih belum memadai karena masih jauh 

dari target layanan kesehatan ideal. Standar pelayanan kesehatan adalah 1 

puskesmas untuk 10.000 penduduk sementara di Kota Tasikmalaya 1 puskesmas 

melayanan 16.149 penduduk. 
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2. Tarif pelayanan kesehatan relatif masih mahal, tidak semua lapisan masyarakat 

mampu menjangkau dan memanfaatkannya. 

3. Sarana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun puskesmas masih terbatas. 

4. Tenaga kesehatan masih terbatas. Jumlah tenaga kesehatan yang ada dibanding 

jumlah penduduk masih jauh di bawah standar yang ditetapkan Kementerian 

Kesehatan. 

 

5. Kemiskinan 

Angka kemiskinan disetiap daerah tentu masih menjadi masalah besar bagi 

masyarakat, begitu pula di Kota Tasikmalaya masih terdapat beberapa masyarakat 

miskin yang tersebar disetiap kecamatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui 

Badan Pusat Statistik tabel di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan di Kota 

Tasikmalaya. 

 

 

     Tabel 5.5.  Indikator Kemiskinan di Kota Tasikmalaya 2010-2017 
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Sumber: BPS 2017 

C. Gambaran Umum Kota Bandung 

1. Sejarah  

Sejarah singkat Kota bandung dimulai pada tahun 1488, dimana Kota Bandung ini 

baru terbentuk, kemudian selama beberapa tahun setelahnya Kota Bandung banyak 

mengalami perubahan nama hingga pada akhirnya pada tahun 1974 berubah menjadi 

Pemerintahan Kota Bandung sampai saat ini nama tersebut masih digunakan dan 

dikenal oleh banyak masyarakat luas baik warga bandung maupun luar bandung, 

adapun beberapa perubahan nama dari awal sampai saat ini antara lain: 

1488   : Bandung didirikan sebagai bagian dari Kerajaan Pajajaran. 

1799                 : Menjadi  bagian Sumedang Larang yang diserahkan kepada        

Pemerintahan Belanda dari kompeni. 

25 Mei 1810           :  Bupati   Bandung  dan   Bupati Parakan Muncang diperintah   

Daendels untuk memindahkan ibukota kabupaten masing-

masing kedekat jalan Raya Pos. 

25 September 1810 : Pindahnya Kabupaten Bandung ke Bandung, ditetapkan  

                                      sebagai Hari Jadi Kota Bandung. 

21 Februari 1901 : Gemeente Bandoeng. 

1 Juli 1917  : Burgemeester Van Bandoeng yang pertama. 

1 Oktober 1928 : Staadsgemeester Bandoeng. 

9 Maret 1942  : Bandung Si. 
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2 September 1945 : Pemerintah Nasional Kota Bandung. 

April 1946  : Ibukota Negara Pasundan. 

1 Juli 1948  : Staadsgemeente Bandoeng. 

17 Januari 1949 : Haminte Bandung. 

15 Agustus 1950 : Kota Besar Bandung. 

1957   : Kota Praja Bandung. 

19 Maret 1966  : Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

1974   : Pemerintah Kota Bandung. 

 

2. Visi dan Misi 

a) Visi 

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk 

memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan pperaturan perundang-

undangan. 

b)  Misi 

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas 

2. Mebangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi 

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. 

3. Batas Administrasi 

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi 

Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 1070 36 1 Bujur Timur dan 60 55’ Lintang 

Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dapt dilihat dari segi komunikasi dan 

perekonomian. Hal tersebut dikarenakan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros 

jalan, yaitu: 

a) Barat – Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara. 

b) Utara – Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan 

Pengalengan).   
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4. Kependudukan 

a. Sumber data kependudukan 

Sumber data kependudukan ini digunakan untuk mengetahui jumlah  penduduk  

yang ada di Kota Bandung, untuk menghitung jumlah tersebut dapat diperoleh dengan 

melakukan sensus penduduk, adapun sumber data kependudukan terbagi menjadi 3 

yaitu: 

1) Sensus Penduduk 

Pelaksanaan dilakukan setiap 10 tahun sekali, tahun yang berakhiran nol. 

2) Survei Penduduk Antar Sensus 

Pelaksanaannya dilakukan setiap 5 tahun sekali (diantara 2 sensus penduduk). 

3) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Sosial Ekonomi Daerah 

(Suseda). 

b. Laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk 

Penduduk Kota Bandung tahun 2014 berdasarkan proyeksi penduduk hasil 

sensus penduduk 2010 adalah 2.470.802 orang dengan komposisi penduduk laki-laki 

sebanyak 1.248.478 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.222.324 orang. Rata- 

rata kepadatan penduduk Kota Bandung 15.713 jiwa/Km2. Jumlah penduduk dan laju 

pertumbuhan penduduk di Kota Bandung tahun 2011-2016 dapat dilihat sebagai 

berikut. 

Tabel 5.6. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk  

       di Kota Bandung tahun 2011-2016 

 

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun 

2011 2 429 176 0,71 

2012 2 444 617 0,64 

2013 2 458 503 0,57 

2014 2 470 802 0,50 

2015 2 481 469 0,43 

2016 2 490 622 0,37 
   Sumber:BPS Kota Bandung, 2016 
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Berdasarkan tabel 5.6. dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kota 

Bandung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan semakin 

banyaknya minat masyarakat di luar daerah Kota Bandung untuk mencari pekerjaan, 

pendidikan, menetap dan lain sebagainya, sehingga setiap tahunnya Kota Bandung 

selalu mengalami pertambahan penduduk.  

5. Kesehatan 

Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandung untuk menunjang kesejahteraan 

sosial masyarakat dalam hal kesehatan, berdasarkan data yang diperoleh peneliti 

mencakup beberapa pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bandung seperti rumah 

sakit umum, rumah sakit khusus, apotek, puskesmas, toko obat, praktik pengobatan 

tradisional dan klinik, adapun jumlah pelayanan kesehatan tersebut dapat dilihat 

melalui tabel di bawah ini. 

Tabel 5.7. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Bandung Tahun 2016 

 

No. 
Fasilitas 

Kesehatan 

Pemilikan / Pengelolaan 

Kemenkes Pem. Kab/ 

Kota 

TNI/POL

RI 

Swasta Jumlah 

1 Rumah sakit 

umum 
1 1 3 13 18 

2 Rumah sakit 

khusus 
3 2 0 10 15 

3 Puskesmas rawat 

inap 
0 7 0 0 7 

4 Puskesmas non 

rawat inap 
0 68 0 0 68 

5 Puskesmas 

keliling 
0 45 0 0 45 

6 Balai 

pengobatan/Klinik 
3 0 7 144 154 

7 Balai pengobatan 

tradisional 
0 0 0 0 0 

8 Apotek 0 0 0 639 639 

9 Toko obat 0 0 0 124 124 

Jumlah 7 123 10 930 1070 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2016 
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Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bandung seluruhnya tersebar dibeberapa 

kecamatan, namun tidak semua kecamatan terdapat rumah sakit. Fasilitas kesehatan 

yang diberikan baik oleh pemerintah maupun swasta guna menunjang terpenuhinya 

kebutuhan bagi masyarakat dalam hal kesehatan. Jumlah puskesmas yang banyak dan 

tersebar di kecamatan ini agar masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dapat 

menikmati fasilitas terdekat dan harga yang terjangkau, hanya saja dalam jumlah 

apotek dan toko obat berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruhnya 

dipegang oleh pihak swasta, sedangkan pihak pemerintah tidak memiliki toko obat dan 

apotek yang tentunya fasilitas tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

6. Kemiskinan  

Jumlah kemiskinan dari hasil persentase penduduk miskin yang berada di Kota 

Bandung berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2017 mengalami penurunan setiap tahunnya dan hal ini tentu kemiskinan di Kota 

Bandung mengalami damapk positif dari masalah terbesar yang ada di Indonesia. 

Berikut hasil persentase dapat dilihat melalui tabel dibawah di bawah ini. 

Tabel 5.8. Jumlah dan Persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan     

(P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Bandung 2014-2017 

                  dan Garis Kemiskinan  

 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

Miskin (Dlm 

000) 

Persentase 

Penduduk 

Miskin (%) 

Indeks 

Kedalam 

an 

Kemiskin 

an (P1) 

Indeks 

Keparahan 

Kemiskinan 

(P2) 

Garis 

Kemiskinan 

(Rp/Kapita/ 

Bulan) 

2014 115,00 4,65 0,69 0,17 353.423 

2015 114,12 4,61 0,72 0,19 376.311 

2016 107,58 4,32 0,55 0,12 400.541 

2017 103,98 4,17 0,68 0,18 420.579 
Sumber: BPS Kota Bandung, 2017 

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti menyangkut persentase jumlah 

penduduk miskin di Kota Bandung bahwa setiap tahunnya kemiskinan mengalami 

penurunan, hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah penduduk miskin dalam seribu 

jiwa, dimana dari tahun 2014 sampai tahun 2017 penduduk miskin mengalami 
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persentase yang menurun, walaupun tidak secara cepat persentase tersebut 

menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang baik. Tabel di atas memberikan 

penjelasan, bahwa masyarakat miskin yang berada di Kota Bandung semakin 

berkurang jumlahnya dan untuk meningkatkan kualitas hidup yang sejahterapun dapat 

tercapai melalui program-program yang telah dirancang oleh pemerintah dalam 

mengurangi bahkan mengatasi kemiskinan yang menjadi masalah terbesar di 

Indonesia. 

 

D. GAMBARAN UMUM KOTA BEKASI 

1. Sejarah 

Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 

rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alum-alun Bekasi. Hadir pada acara 

tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut 

adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut : 

1. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Rakyat bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar kabupaten 

Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. 

Akhirnya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, 

dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan 

Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam 

lambang Kabupaten Bekasi dengan motto “SWATANTRA WIBAWA MUKTI”.  

Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. 

Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda 

perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di 

tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang “Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 

Tahun 1996.  
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2. Visi dan Misi 

a) Visi 

 Menunjukan komunitas masyarakat modern Menunjukkan wilayah 

administrasi pemerintahan yang membedakan dengan wilayah Kabupaten 

Bekasi 

 Menunjukkan kawasan perkotaan 

 Menunjukkan kinerja lebih baik dari yang lain 

 Menunjukkan semangat untuk maju 

 Mempunyai produktivitas dan efisiensi yang tinggi 

 Menunjukkan kualitas yang tinggi 

 Mempunyai daya saing yang tangguh 

 Pelayanan jasa kegiatan ekonomi 

 Mata pencaharian masyarakat berorienasi pada kegiatan perdagangan 

 Mengunggulkan perdagangan dan siap menghadapi pasarbebas 

 IHSAN  Cita-cita luhur masyarakat Kota Bekasi 

 Nilai-nilai yang dikembangkan masyarakat di Kota Bekasi 

b) Misi 

 Meningkatkan kualitas dan kerukunan beragama  

  Sumberdaya Manusia  Memberdayakan Sumberdaya Manusia  

  Menciptakan iklim berusaha yang sehat dan adil untuk mengembangkan 

jasa dan perdagangan yang didukung industri berwawasan lingkungan guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata  

  Menegakkan supremasi hukum dan HAM  

  Mengoptimalkan dan melestarikan sumberdaya alam  

  Mengoptimalkan pengendalian dan pemanfaatan ruang  

  Menjamin keamanan dan ketertiban  

 Menciptakan iklim politik yang demokratis dan bertanggung jawab  
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 Mewujudkan masyarakat Bekasi yang berbudaya dan bermartabat 

3. Batas Administrasi 

Kota Bekasi terletak dibagian utara Provinsi Jawa Barat antara 106o 55o Bujur 

Tmur dan 6o7o – 6o15o Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 21.049 ha, dengan batas 

wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Bekasi 

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok 

Sebelah Barat  : Provinsi DKI Jakarta 

Sebelah Timur  : Kabupaten Bekasi 

Wilayah Kota Bekasi pada umumnya tergolong pada iklim kering dengan 

tingkat kelembaban yang rendah. Kondisi cuaca sehari-hari Kota Bekasi relatif 

panas, namun hal tersebut lebih dipengaruhi oleh tata guna lahan yang terus 

mengalami perubahan terutama pada sektor industri dan perumahan. Curah hujan 

yang terjadi di Kota Bekasi relatif tidak stabil. Data curah hujan Kota Bekasi 

diperoleh dari dari data hujan yang tercatat dari stasiun hujan diwilayah perairan 

Jati Luhur, dan masuk kedalam Daerah Aliran Sungai Citarum. 

4. Kependudukan 

Kota Bekasi sebagai kota satelit dari Jakarta, penduduk di Kota Bekasi terus 

bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kota Bekasi 

bertambah 2,71%. Tahun 2013 tercatat jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 

2.592.819 jiwa dan bertamnbah menjadi 2.663.011 jiwa pada tahun 2014. 

Rasio jenis kelamin Kota Bekasi pada tahun 2014 sebesar 102,90. Hal ini 

berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Bekasi lebih banyak 

dibandingkan dengan jummlah penduduk perempuan. Berikut tabel di bawah ini 

menunjukkan jumlah penduduk di Kota Bekasi: 
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Tabel 5.9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  

  di Kota Bekasi Tahun 2013-2014 

 

Uraian 2013 2014 

Laki-laki (jiwa) 1.309.175 1.344.022 

Perempuan (jiwa) 1.283.644 1.318.989 

Jumlah (jiwa) 2.592.819 2.663.011 

Rasio Jenis Kelamin 101.99 102.90 

LPP (%) 2,77 2,71 
         Sumber: BPS 2010 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penduduk di Kota Bekasi menurut jenis 

kelamin pada tahun 2013 dan 2014, menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih 

banyak daripada penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk perempuan pada 

tahun 2014 sebanyak 1.318.989 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

1.344.022 jiwa. 

5. Kesehatan  

Kondisi kesehatan penduduk di Kota Bekasi akan baik jika didukung oleh ketersediaan  

fasilitas kesehatan yang memadai. Berdasarkan data dari dinas kesehatan Kota Bekasi, 

pada tahun 2014 terdapat 37 unit rumah sakit yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah 

tersebut bertambah jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013. Jumlah 

puskesmas dan puskesmas pembantu masih sama seperti tahun sebelumnya, masing-

masing sebanyak 31 unit dan 24 unit, berikut tabel di bawah menunjukkan jumlah 

fasilitas kesehatan di Kota Bekasi.  

Tabel 5.10. Banyaknya Fasilitas Kesehatan  

           di Kota Bekasi  Tahun 2013-2014 

 

Jenis Fasilitas Kesehatan 2013 2014 

Rumah Sakit 35 37 

Puskesmas  31 31 

Puskesmas Pembantu 24 24 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014 
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Fasilitas kesehatan di Kota Bekasi dilihat dari tahun 2013 dengan jumlah 35, 

kemudian pada tahun 2014 menunjukkan bertambahnya rumah sakit menjadi 37. 

Namun, fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu tidak 

menunjukkan pertambahan guna meningkatkan kesehatan bagi penduduk Kota Bekasi. 

 

6. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi yang hingga saat ini masih 

banyak jumlah penduduk minskin yang tersebar diseluruh kabupaten. Kemiskinan 

didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, 

ukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan mendasar lainnya serta jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi yang 

mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, berikut tabel 

di bawah ini menggambarkan perkembangan penduduk miskin Kota Bekasi. 

Tabel 5.11. Perkembangan Penduduk Miskin  

                di Kota Bekasi tahun 2004-2013 

 

Tahun  Jumlah Persentase 

2004 58.200 3,04 

2005 71.500 3,42 

2006 104.400 5,07 

2007 106.900 4,97 

2008 142.300 6,36 

2009 134.170 5,78 

2010 148.000 6,30 

2011 145.929 6,12 

2012 139.842 5,56 

2013 137.831 5,33 
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2013 

         

           Perkembangan mengenai penduduk miskin di Kota Bekasi di atas menunjukkan 

hasil yang tidak stabil, dimana setiap tahunnya mulai tahun 2004 sampai tahun 2013 

jumlah penduduk miskin selalu berubah-ubah persentasenya, namun hasil tesebut tidak 

menunjukkan peningkatan maupun penurunan yang drastis, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi masih terbilang cukup 

tinggi jumlahnya. 

 

5.1.2. Deskripsi Variabel Hasil Penelitian 

 Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu variabel kemitraan e-

warong dalam tata kelola bisnis yang diberi simbol X1 dan variabel kemitraan e-warong 

dalam penanganan resiko bisnis yang diberi simbol X2 serta dinamika kelompok yang 

diberi simbol Y dan pemberdayaan e-warong KUBE yang  disimbolkan dengan Z. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis variabel kemitraan e-warong dalam 

tata kelola bisnis dan kemitraan e-warong dalam penanganan resiko bisnis  yang 

diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap dinamika kelompok e-warong 

KUBE serta implikasinya terhadap pemberdayaan e-warong KUBE, rangkaian 

penelitian yang dilakukan sebagai suatu studi kasus pada e-warong yang berada di Kota 

Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi. 

    Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi analisis adalah para e-

warong penyalur BPNT yang ada di Propinsi Jawa Barat, dengan jumlah secaran e-

warong dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5.12. Jumlah e-warong penyalur BPNT 

 di Propinsi Jawa Barat  

 
No Kota Jumlah e-warong 

1 Kota Bogor   46 

2 Kota Sukabumi   16 

3 Kota Bandung   70 

4 Kota Cirebon   19 

5 Kota Bekasi   76 

6 Kota Depok   41 

7 Kota Cimahi   21 

8 Kota Tasikmalaya   72 

9 Kota Banjar   10 

Jumlah 234 
  Sumber: Dinas Sosial propinsi Jawa Barat, 2018 

Dengan mempertimbangkan jumlah e warong dengan jumlah paling sedikit dan 

paling banyak di kota pada tabel di atas, maka dalam penelitian ini diambil e-warong 
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yang berada di Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi dengan 

menggunakan Metode Slovin maka dari 234 populasi e-warong maka terambil 100 e-

warong dengan proporsi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.13. Proporsi Sampel e-warong 

No Kota Jumlah e-warong Jumlah sampel e-warong 

1 Kota Bandung 70 33 

2 Kota Bekasi 76 32 

3 Kota Tasikmalaya 72 31 

4 Kota Banjar 10 4 

Jumlah 234 100 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

   Indikator-indikator dalam setiap variabel penelitian dituangkan ke dalam pernyataan 

tertutup, dimana setiap pernyataan angket memiliki lima alternatif jawaban yang dapat 

dipilih oleh responden. 

 

5.1.2.1. Kemitraan e-Warong dalam Tata Kelola Bisnis 

 Variabel kemitraan dalam tata kelola bisnis dilihat dari indikator tahap persiapan, 

pencatatan administrasi, pengembangan usaha dan respon terhadap persaingan, dengan 

jumlah item pertanyaan untuk varibel tersebut adalah 29 item pertanyaan, untuk lebih 

jelasnya hasil lapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan untuk variabel kemitraan e-warong dalam tata kelola bisnis 

diwakili oleh 12 item pertanyaan yaitu mengenai kemampuan usaha, kepemilikan 

reputasi,  integritas, sebagai sumber penghasilan utama,  jaringan informasi tentang 

agen toko serta kepemilikan jaringan informasi tentang pemasok/distributor dan 

adanya kerjasama dengan agen toko kerjasama pemasok/distributor, kesesuaian  harga 

pasar serta pemberian layanan kepada KPM dan non KPM. Pertanyaan pertama 

mengenai kepemilikan kemampuan usaha dari para anggota e-warong KUBE, dapat 

dilihat pada tabel 5.14 berikut ini: 
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Tabel 5.14. Tabel Silang Kota * Kemampuan Usaha 

 
   Kemampuan Usaha 

Total    Tidak setuju Kurang setuju Sangat setuju 

Kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 21 10 0 31 

% within kota 67.7% 32.3% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 19 12 2 33 

% within kota 57.6% 36.4% 6.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 26 3 3 32 

% within kota 81.3% 9.4% 9.4% 100.0% 

Total Count 69 26 5 100 

% within kota 69.0% 26.0% 5.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan hanya 9.4% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi yang sangat setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa ketua e-warong memiliki kemampuan usaha untuk mengembangkan e-warong 

KUBE sedangkan 75.0% responden para ketua e-warong dari Kota Banjar, 67,7% 

responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 57,6% responden para ketua e-warong 

dari Kota Bandung, serta 81,3% responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi mereka 

semuanya menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa para 

ketua e-warong mempunyai kemampuan usaha untuk mengembangkan e-warong KUBE 

tersebut, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pengurus dan anggota e-

warong dari semua kota yang menjadi responden mereka tidak memiliki kemampuan 

usaha untuk mengembangkan e-warongnya masing-masing. 

Kemampuan usaha untuk mengembangkan e-warong merupakan modal dasar 

yang harus dimiliki oleh pengurus dan para anggota dari e-warong karena dengan 

memiliki kemampuan untuk usaha, maka akan memperluas pengetahuan mereka 

mengenai fungsi dan kegunaan e-warong tersebut, dalam hal ini penyelia atau pendamping 

hanya memberikan masukan tentang bagaimana dan usaha apa saja yang bisa dilakuakn 

untuk mengembangkan e-warong yang menjadi tonggak pelaksana maju mundurnya e-

warong tersebut adalah para angoota dan pengurus e-warong tersebut. Selanjutnya 
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pernyataan mengenai reputasi ketua kelompok e- warong untuk mengembangkan e-

warong KUBE menunjukkan hasil pada tabel 5.15 sebagai berikut: 

 

Tabel 5.15 Tabel Silang Kota * Reputasi  

 

   reputasi 

Total    tidak setuju kurang setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 22 9 0 31 

% within kota 71.0% 29.0% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 20 11 2 33 

% within kota 60.6% 33.3% 6.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 26 3 3 32 

% within kota 81.3% 9.4% 9.4% 100.0% 

Total Count 71 24 5 100 

% within kota 71.0% 24.0% 5.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, baik e-warong yang ada di Kota Banjar, 

Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi dia atas 50% para ketua e-warong 

menyebutkan bahwa mereka tidak setuju terhadap pernyataan, yang menyebutkan bahwa  

ketua kelompok e-warong telah memiliki reputasi di wilayah operasional untuk 

mengembangkan e-warong KUBE di daerahnya, walaupun terdapat 9,4% responden ketua 

e-warong di Kota Bekasi yang sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Suatu bisnis tentu menginginkan memiliki sebuah umur yang panjang dengan 

pencapaian keuntungan lebih dari target yang ia buat. Pencapaian reputasi dalam bisnis 

dapat dikatakan menjadi lebih berharga dari pada uang atau pendapatan yang ditargetkan. 

Membangun reputasi bukan hanya masalah siapa dan bagaimana e-warong KUBE 

tersebut dirintis sampai berkembang, namun dibangun dari perjalanan panjang pada setiap 

pelaku bisnis. Tidak ada bisnis yang memiliki reputasi terbaik dan langsung dicari oleh 

masyarakat saat mereka masih mulai membangun, sehingga diperlukan kesabaran agar 

mereka memiliki reputasi minimal di wilayahnya masing-masing untuk mengembangkan 
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e-warong KUBE nya tersebut. Pernyataan berikutnya mengenai kepemilikan kredibilitas 

di wilayah operasional, hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 5.16 berikut ini: 

Tabel 5.16. Tabel Silang Kota * Kredibilitas  

 

   kredibilitas 

Total    tidak setuju kurang setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 24 7 0 31 

% within kota 77.4% 22.6% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 21 10 2 33 

% within kota 63.6% 30.3% 6.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 26 3 3 32 

% within kota 81.3% 9.4% 9.4% 100.0% 

Total Count 74 21 5 100 

% within kota 74.0% 21.0% 5.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Tidak jauh berbeda dengan tingkat reputasi untuk tingkat kredibilitas juga, hasil 

penelitian di atas memperlihatkan baik e-warong yang ada di Kota Banjar, Kota 

Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi di atas 50% para ketua e-warong 

menyatakan bahwa mereka tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa  

ketua kelompok e-warong telah memiliki kredibilitas di wilayah operasional untuk 

mengembangkan e-warong KUBE di daerahnya, walaupun terdapat 9,4% responden ketua 

e-warong di Kota Bekasi yang sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Seorang yang memiliki kredibilitas berarti dapat dipercayai, dalam arti bisa 

mempercayai karakter dan kemampuannya sehingga ketika ketua e-warong mempunyai 

kredibilitas yang tinggi maka mereka dapat dipercaya dan mampu untuk bisa menjelaskan 

dan memberikan paparan mengenai fungsi dan kegunaan e-warong tersebut, dalam hal ini 

penyelia atau pendamping hanya memberikan arahan dan pengetahuan akan fungsi e-

warong tanpa bosa turun langsung untuk mengelolanya yang menjadi tonggak pelaksana 

maju mundurnya e-warong tersebut tetap para angoota dan pengurus e-warong tersebut. 
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Selanjutnya pernyataan mengenai integritas dari ketua e-warong, hasil penelitina dapat 

dilihat pada tabel 5.17: 

Tabel 5.17. Tabel Silang Kota * Integritas  

 

   integritas 

Total    tidak setuju kurang setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 23 8 0 31 

% within kota 74.2% 25.8% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 21 10 2 33 

% within kota 63.6% 30.3% 6.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 26 3 3 32 

% within kota 81.3% 9.4% 9.4% 100.0% 

Total Count 73 22 5 100 

% within kota 73.0% 22.0% 5.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, terdapat 30.3% responden para ketua e-

warong dari Kota Bandung yang kurang setuju terhadap pernyataan tersebut sedangkan 

75.0% responden para ketua e-warong dari Kota Banjar, 74,2% responden ketua e-warong 

Kota Tasikmalaya dan 63,6% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 

81,3% responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi mereka semuanya menyatakan 

tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa para ketua e-warong 

mempunyai integritas untuk mengembangkan e-warong KUBE, jawaban pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa para pengurus dan anggota e-warong dari semua Kota yang 

menjadi responden mereka tidak memiliki integritas untuk mengembangkan e-warongnya 

masing-masing. 

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-

tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-

ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi 

yang jujur dan memiliki karakter kuat untuk mengembangkan usaha e-warong ini 

diharapkan para ketua dan pengurus e-warong mereka harus memiliki integritas atau 
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tindakan-tindakan yang jujur dan emmiliki karakter yang kuat, karena berkembnagnya e-

warong bergantung kepasa integritas atau karakter dari para pengurus dan ketua e-warong 

itu sendiri. Berikutnya pernyataan mengenai kepemilikan sumber penghasilan utama, 

hasil penelitian digambarkan pada tabel 5.18: 

Tabel 5.18. Tabel Silang Kota * Sumber Penghasilan Utama  

 

   sumber penghasilan utama 

Total    tidak setuju kurang setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 21 10 0 31 

% within kota 67.7% 32.3% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 20 12 1 33 

% within kota 60.6% 36.4% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 27 3 2 32 

% within kota 84.4% 9.4% 6.3% 100.0% 

Total Count 71 26 3 100 

% within kota 71.0% 26.0% 3.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa hampir di atas 60,0% responden 

para ketua e-warong baik yang berasal dari Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota 

Bandung dan Kota Bekasi menyatakan bahwa mereka tidak setuju apabila dikatakan 

bahwa kegiatan e-warong KUBE yang sedang berjalan selama ini dapat dijadikan sebagai 

sumber penghasilan utama, walaupun terdapat 6,3% ketua e-warong yang menyatakan 

bahwa mereka sangat setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa kegiatan 

KUBE yang sedang berjalan bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. 

Bangunan e-warung KUBE telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan e-warong 

yang menyatakan bahwa  kriteria KUBE/lokasi  Penerima BPSU sebagai berikut : 

a. Wilayah administrasi Kelurahan.  

b. Mudah diakses.  

c. e-Warong KUBE bertempat di rumah Peserta PKH/Peserta Raskin/Rastra yang telah 

ditunjuk, baik yang sudah menerima maupun yang belum menerima bantuan KUBE.  
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d. Tempat yang akan dijadikan e-Warong KUBE rumahnya berdiri diatas lahan milik 

sendiri.  

e. Lokasi sasaran e-Warong KUBE diutamakan berada diwilayah yang jumlah anggota 

KUBE, Peserta PKH dan Penerima Rastra/Raskin/Pemegang KPS/KKS banyak. f. 

Tersedia listrik dan IT, serta jaringan bagus untuk memfasilitasi mesin EDC. 

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kepemilikan jaringan infromasi tentang 

agen toko untuk kepastian stok bahan pangan, hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di 

5.19: 

Tabel 5.19. Tabel Silang Kota * Kepemilikan Jaringan Infromasi tentang Agen Toko  

 

   kepemilikan jaringan infromasi tentang agen 

toko 

Total    tidak setuju kurang setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 21 10 0 31 

% within kota 67.7% 32.3% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 19 13 1 33 

% within kota 57.6% 39.4% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 27 3 2 32 

% within kota 84.4% 9.4% 6.3% 100.0% 

Total Count 70 27 3 100 

% within kota 70.0% 27.0% 3.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa hampir di atas 60,0% responden 

para ketua e-warong baik yang berasal dari Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota 

Bandung dan Kota Bekasi menyatakan bahwa mereka tidak setuju apabila dikatakan 

bahwa e-warong KUBE memiliki jaringan informasi tentang agen toko untuk kepastian 

stok bahan pangan, walaupun terdapat 6,3% ketua e-warong dari Kota Bekasi yang 

menyatakan bahwa mereka sangat setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

e-warong KUBE memiliki jaringan informasi tentang agen toko untuk kepastian stok 

bahan pangan. 
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Sesuai degan petunjuk pelaksanaan e-warong KUBE PKH, distributor yang sejauh 

ini diperankan oleh Bulog merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyediakan 

bahan pangan pokok dalam jumlah dan mutu terjamin, dan dengan harga terjangkau. 

Dalam melaksanakan tugasnya, distributor bekerja sama dengan KMIS dan bank melalui 

perjanjian formal untuk mengembangkan sistem pasokan dan pembayaran yang efektif 

dan efisien. Pemesanan barang dilakukan secara terpusat oleh KMIS untuk disalurkan ke 

e-Warong dengan harga lebih murah daripada harga warung di sekitarnya tetapi pada 

kenyataan di lapangan, semua e-warong KUBE bekerja secara mandiri tidak tergantung 

ke Bulog semua jaringan pemasok barang di kelola oleh ketua e-warong atau penyelianya, 

begitu juga dengan kepemilikan jaringan infromasi tentang pemasok/distributor untuk 

kepastian stok bahan pangan, hasil penelitian dijelaskan pada tabel 5.20: 

 

Tabel 5.20 Tabel Silang Kota * Kepemilikan Jaringan Infromasi tentang Pemasok  

 

   kepemilikan jaringan infromasi tentang pemasok 

Total    tidak setuju kurang setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 21 10 0 31 

% within kota 67.7% 32.3% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 19 13 1 33 

% within kota 57.6% 39.4% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 27 3 2 32 

% within kota 84.4% 9.4% 6.3% 100.0% 

Total Count 70 27 3 100 

% within kota 70.0% 27.0% 3.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Tabel 5.20 menunjukkan bahwa hampir di atas 50,0% mereka tidak setuju 

terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka miliki jaringan informasi tentang 

pemasok atau distributor untuk kepastian stok bahan pangan, sedangkan di atas 25,0% 

responden para ketua e-warong lainnya mereka menyatakan kurang setuju terhadap 

pernyataan di atas.   
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Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa sebagian ketua atau pengurus e-

warong mereka diberikan kekuasaan penuh untuk mencari sendiri pemasok atau 

distributor untuk kepastian stok bahan pangan, begitu juga dengan pernyataan mengenai 

adanya kerjasama dengan agen toko untuk kepastian stok bahan pangan, hasil penelitian 

dijelaskan pada tabel 5.21:  

 
Tabel 5.21. Tabel Silang Kota * Kerjasama dengan Agen Toko  

 

   kerjasama dengan agen toko 

Total    tidak setuju kurang setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 21 10 0 31 

% within kota 67.7% 32.3% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 19 12 1 32 

% within kota 59.4% 37.5% 3.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 27 3 2 32 

% within kota 84.4% 9.4% 6.3% 100.0% 

Total Count 70 26 3 99 

% within kota 70.7% 26.3% 3.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas menunjukkan 75,0% responden para ketua e-warong di 

Kota Banjar mereka tidak memiliki kerjasama dengan agen toko untuk kepastian stok 

bahan pangan demikian juga dengan 67,7% ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya, 

sedangkan dari Kota Bandung hanya 59,4% para ketua e-warong yang tidak mempunyai 

kerjasama dengan agen toko untuk kepastian stok bahan pangan, bahkan 84,4% responden 

para ketua e-warong dari Kota Bekasi merasa tidak memiliki  kerjasama dengan agen toko 

untuk kepastian stok bahan pangan. 

Hasil lapangan tersebut menunjukkan bahwa para ketua e-warong tidak semuanya 

memiliki kerjasama dengan agen toko untuk kepastian stok bahan pangan karena membeli 

di agen toko lebih mahal, sehingga para ketua e-warong ini mereka memiliki kerjasama 

untuk kepastian stok bahan pangannya itu langsung dengan distributor atau pemasok yang 

langsung berhubungan dengan e-warong itu sendiri dan tidak melalui agen toko terlebih 
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dahulu, pertanyaan selanjutnya mengenai kerjasama dengan pemasok atau distributor 

untuk kepastian stok bahan pangan, hasil penelitian dijelaskan pada tabel 5.22: 

 
Tabel 5.22. Tabel Silang Kota * Kerjasama Pemasok/Distributor  

 

   kerjasama pemasok/distributor 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 3 1 4 

% within kota .0% .0% 75.0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 10 10 11 0 31 

% within kota 32.3% 32.3% 35.5% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 5 11 16 1 33 

% within kota 15.2% 33.3% 48.5% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 3 3 24 2 32 

% within kota 9.4% 9.4% 75.0% 6.3% 100.0% 

Total Count 18 24 54 4 100 

% within kota 18.0% 24.0% 54.0% 4.0% 100.0% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 75,0% para ketua e-warong 

menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka memiliki 

kerjasama dengan pemasok atau distributor untuk kepastian stok bahan pangan, begitu 

juga dengan 75,0% ketua e-warong dari Kota Bekasi, 48,5% ketua e-warong dari Kota 

Tasikmalaya juga setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka memiliki 

kerjasama dengan pemasok atau distributor untuk kepastian stok bahan pangan. 

Hasil lapangan tersebut menunjukkan bahwa para ketua e-warong hampir 

semuanya memiliki kerjasama dengan pemasok atau distributor untuk kepastian stok 

bahan pangan, walaupun ada beberapa yang tidak menjalin kerjasama karena untuk 

penyediaan bahan pangan biasanya dikelola oleh para penyelia, sehingga e-warong di 

suatu daerah atau lingkup kecamatan tertentu mempunyai pemasok atau distributor yang 

sama, para penyelia atau pendamping lah yang memiliki kerjasama dengan pemasok atau 

distributor untuk kepastian stok bahan pangan, selanjutnya pertanyaan mengenai harga 

jual beras dan telur, hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 5.23: 
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Tabel 5.23. Tabel Silang Kota * Kesesuaian harga pasar  

 

   kesesuaian harga pasar 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 3 1 4 

% within kota .0% .0% 75.0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 9 11 11 0 31 

% within kota 29.0% 35.5% 35.5% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 2 14 16 1 33 

% within kota 6.1% 42.4% 48.5% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 0 30 2 32 

% within kota .0% .0% 93.8% 6.3% 100.0% 

Total Count 11 25 60 4 100 

% within kota 11.0% 25.0% 60.0% 4.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 75,0% para ketua e-warong yang berasal dari 

Kota Banjar menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa e-warong 

menjual beras dan telur sesuai harga pasar, begitu juga dengan 93,8% ketua e-warong dari 

Kota Bekasi, 48,5% ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya juga setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa e-warong menjual beras dan telur sesuai harga 

pasar. 

Sejumlah bahan pokok yang bisa dikonversi di e-Warong adalah beras dan telur. 

Penentuan nilai konversi dua komoditas pokok tersebut berdasarkan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan cara itu, harga komoditas tak akan 

melambung melebih HET seperti yang kerap terjadi di pasaran, pertanyaan berikutnya 

mengenai layanan e-warong, hasil penelitian dijelaskan pada tabel 5.24: 
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Tabel 5.24. Tabel Silang Kota * Melayani KPM  

 

   melayanai KPM 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 3 1 4 

% within kota .0% .0% 75.0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 9 11 11 0 31 

% within kota 29.0% 35.5% 35.5% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 2 13 17 1 33 

% within kota 6.1% 39.4% 51.5% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 0 30 2 32 

% within kota .0% .0% 93.8% 6.3% 100.0% 

Total Count 11 24 61 4 100 

% within kota 11.0% 24.0% 61.0% 4.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 75.0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar, 35,5% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 51,5% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, serta 93,8% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa e-warong yang mereka kelola hanya melayanai Kelompok Penerima Manfaat 

(KPM). Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (e-warong BPNT) adalah 

Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT). Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial 

ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, tetapi sesuai dengan kriteria e-warong, 

yaitu : 

 Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya 

yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan 

kebijakan dan prosedur Bank Penyalur.  

 Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang 

berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.  
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 Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan 

pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan 

ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.  

 Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar.  

 Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.  

  Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut  

Usia) dan KPM Disabilitas. 

Respon dari responden tentang pertanyaan ditanyakan apakah e-warong yang dikelola 

oleh responden melayani Non KPM juga dijelaskan pada table 5.25. berikut ini:  

 
Tabel 5.25. Tabel Silang Kota * Melayani non KPM  

 

   melayani non KPM 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 9 11 11 0 31 

% within kota 29.0% 35.5% 35.5% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 3 23 6 1 33 

% within kota 9.1% 69.7% 18.2% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 15 14 1 2 32 

% within kota 46.9% 43.8% 3.1% 6.3% 100.0% 

Total Count 13 48 35 4 100 

% within kota 13.0% 48.0% 35.0% 4.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 75.0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar, 29,0% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 9,1% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 46,9% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa e-warong yang mereka kelola melayanai Non KPM . 

Penelitian di lapangan menunjukkan sebagian besar e-warong beroperasi melayani 

pembeli hanya ketika ada penyaluran saja, jika tidak ada penyaluran maka e-warong tutup. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan e-warong belum maksimal, masyarakat luas 
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(Non KPM) belum memanfaatkan keberadaan e-warong jangankan, bahkan para KPM 

yang jelas-jelas sasaran e-warong saja banyak yang enggan berbelanja yang belum 

berbelanja di e-warong tersebut. 

b. Pencatatan Administrasi 

Indikator berikutnya adalah pencatatan administrasi yang diwakili oleh empat item 

pertanyaan yaitu pemahaman terhadap administrasi, kepemilikan catatan administrasi, 

buku catatan pembagian hasil, dan adanya petugas penanggung jawab dari e-warong 

KUBE tersebut. Item pertama mengenai pemahaman terhadap administrasi dijelaskan 

pada tabel 5.26: 

Tabel 5.26. Tabel Silang Kota * Pemahaman Administrasi  

 

   pemahaman administrasi 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 1 3 4 

% within kota .0% 25.0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 9 11 11 31 

% within kota 29.0% 35.5% 35.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 2 26 5 33 

% within kota 6.1% 78.8% 15.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 3 15 14 32 

% within kota 9.4% 46.9% 43.8% 100.0% 

Total Count 14 53 33 100 

% within kota 14.0% 53.0% 33.0% 100.0% 

     Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 75,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka telah 

memiliki pemahaman untuk pencatatan administrasi e-warong KUBE, sedangkan 35,5% 

responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya menyatakan kurang dan setuju 

terhadap pernyataan tersebut, 78,8% responden ketua e-warong Kota Bandung juga 

kurang setuju terhadap pernyataan yang menyebtukan bahwa mereka telah memiliki 

pemahaman untuk pencatatan adminsitrasi e-warong KUBE. Jawaban pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa para pengurus dan anggota e-warong dari semua kota yang menjadi 
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responden telah memiliki pemahaman dalam pencatatan administrasi e-warong KUBE, 

walaupun belum semupurna dan tidak seragam. 

Pencatatan admnistrasi untuk membangun usaha sangat diperlukan, jika kegiatan 

administrasi dilakukan dengan baik maka usaha akan berhasil dan semua orang yang 

melakukan kerjasama di dalamnya serta masing-masing mempunyai tugas, wewenang, 

tanggungjawab, dan cara-cara kerja yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk 

menggerakkan proses kegiatan usahanya, terlebih dahulu para pengurus e-warong harus 

memahami administrasi bisnis dan organisasinya. Melalui pemahaman administrasi dan 

organisasi badan usaha yang lebih baik, maka e-warong telah mengembangkan jiwa 

wirausaha untuk mengembangkan usahanya. 

Pengelolaan usaha secara modern memperhatikan prinsip administrasi dengan 

ketat, hal ini sangat diperlukan dan penting sekali dalam rangka pengembangan 

perusahaan. Pencatatan semua kegiatan perusahaan sangat diperlukan bagi kelancaran 

pengelolaan usaha dan masalah ini merupakan tugas administrasi. Tugas para pelaksana 

administrasi di dalam perusahaan yaitu melaksanakan pencatatan data-data transaksi 

usaha, keuangan usaha, produksi, tenaga kerja, bahan baku, pemasaran, promosi, 

distribusi dan lain sebagainya. Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi 

niaga yang penting dalam e-warong diantaranya adalah manajemen dan business 

education. 

Ketua e-warong dapat berperan sebagai manajer yang mengerjakan banyak hal untuk 

mengembangkan usaha bersama tersebut. Semakin e-warong berkembang dengan baik 

sesuai maka semakin nampak bahwa tujuan aktivitas administrasi bisnis menunjang 

pencapaian tujuan yang jelas. Dengan demikian kebutuhan akan prasarana dan tenaga 

kerja yang kompeten untuk mengisi bagian administrasi e-warong menjadi penting. 

Bisnis e-warong memenuhi ciri-ciri usaha lainnya yang memerlukan sentuhan 

administrasi bisnis secara umum: 

1.  Terdiri dari dua orang atau lebih; e-warong terdiri dari 10 orang dengan keragaman 

kepribadian dan keterampilan yang mereka miliki. Ketua sebagai tenaga 
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administrator dituntut untuk memiliki kemampuan sesuai dengan ruang lingkup kerja 

administrasi bisnis agar sistem administrasi dapat berjalan dengan baik dan teratur. 

2.   Terjadi Kerjasama;  Ketua  e-warong  harus    memiliki  kemampuan   menjalin 

kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, karena kerjasama yang solid dapat 

meningkatkan kinerja dan hasil yang maksimal yang dilandasi oleh kesadaran bahwa 

masing-masing pihak saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, 

sehingga komunikasi yang baik penting ada dalam proses membangun administrasi 

bisnis. 

3.   Terdapat Proses dan Usaha; Usaha yang baik ditunjang oleh proses e-warong yang 

baik pula, dimana keterlibatan anggota e-warong sangat penting, sehingga proses 

usaha tersebut akan menghsilkan data-data yang harus dihimpun dan dikelola. 

Semakin besar e-warong, maka proses bisnis juga melibatkan hal-hal lainnya, 

misalnya keperluan surat niaga, data karyawan, agenda, dan lain-lain meskipin saat 

ini hal tersebut di atas belum diperlukan. 

4.  Adanya Bimbingan dan Pengawasan; Setiap jenis usaha memiliki struktur organisasi 

dengan model yang beragam, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Ketua e-

warong erat hubungannya dengan administrasi bisnis karena setiap kegiatan 

administrasi harus diketahui dan disetujui bersama dengan para anggotanya. 

Koordinasi yang baik antara bagian administrasi dengan ketua akan menciptakan 

kondisi internal e-warong yang sehat, yang pada akhirnya dapat mencapai kinerja 

yang diharapkan. 

Buku pencatatan administrasi dapat menjadi kendali usaha e-warong, melalui buku 

terseebut dapat dilihat perkembangan usaha serta persediaan stock penjualan juga 

keuntungan dari usaha yang dijalankan, namun seringkali buku pencatatan adinistrasi 

sebagai wujud akuntasi usaha kecil dalam skala yang sederhana tidak ditulis ssecara detail 

karena kesibukan pengurus e-warong KUBE. Pernyataan mengenai kepemilikan buku 

catatan administrasi dijelaskan pada  tabel 5.27: 

 

 

https://www.maxmanroe.com/vid/surat/pengertian-surat-niaga.html
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Tabel 5.27. Tabel Silang Kota * Kepemilikan Buku Catatan Administrasi  

 

   kepemilikan buku catatan administrasi 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 14 8 9 31 

% within kota 45.2% 25.8% 29.0% 100.0% 

Kota Bandung Count 7 22 4 33 

% within kota 21.2% 66.7% 12.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 5 14 13 32 

% within kota 15.6% 43.8% 40.6% 100.0% 

Total Count 29 44 27 100 

% within kota 29.0% 44.0% 27.0% 100.0% 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, hanya 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar yang tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

mereka telah memiliki buku catatan administras, demikian juga dengan 45,2% responden 

para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya. Sedangkan 66,7% responden ketua e-warong 

Kota Bandung dan 43,8% responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi semuanya 

menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa para ketua e-

warong mempunyai buku catatan administrasi e-warong KUBE, jawaban pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa para pengurus dan anggota e-warong dari semua kota yang 

menjadi responden mereka belum memiliki buku catatan administrasi mengenai e-warong 

yang tepat. 

Pembukuan adalah bagian dari pekerjaan administrasi yang bertugas mencatat 

kekayaan maupun hutang-hutang perusahaan serta cash flow (arus kas perusahaan). 

Melalui pembukuan akan dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

keuangan perusahaan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan 

atau tidak. Selain hal tersebut pembukuan digunakan pula sebagai alat pengontrolan dan 

pengendalian keuangan, berikutnya adalah data tentang kepemilikan buku catatan 

pembagian hasil e-warong KUBE pada tabel 5.28. 
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Tabel 5.28. Tabel Silang Kota * Kepemilikan Buku Catatan Pembagian Hasil  

 

   kepemilikan buku catatan pembagian hasil 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 14 8 9 31 

% within kota 45.2% 25.8% 29.0% 100.0% 

Kota Bandung Count 8 21 4 33 

% within kota 24.2% 63.6% 12.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 6 13 13 32 

% within kota 18.8% 40.6% 40.6% 100.0% 

Total Count 31 42 27 100 

% within kota 31.0% 42.0% 27.0% 100.0% 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, hanya 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar yang tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

mereka memiliki catatan pembagian hasil e-warong KUBE begitu juga dengan 45,2% 

responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya, 63,6% responden ketua e-warong 

Kota Bandung  dan 40,6% responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi mereka 

semuanya menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan tersebut, jawaban pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa para pengurus dan anggota e-warong dari semua kota yang 

menjadi responden mereka belum semuanya memiliki buku catatan apembagian hasil 

mengenai e-warong yang tepat. 

Pembukuan sederhana pada e-warong harus menerapkan Konsep Kesatuan usaha 

maksudnya suatu unit ekonomi tertentu tidak boleh dicampur dengan unit ekonomi 

lainnya. Misal seorang pengelola e-warong mempunyai dua buah usaha, yaitu usaha 

perbengkelan  dan usaha toko suku cadang, maka dalam kegiatan pembukuan atau 

akuntansi masing-masing harus dilaksanakan secara terpisah antara bidang usaha yang 

satu dengan yang lain. Berbagai buku yang dipergunakan dalam pembukuan anatara lain: 

-    Neraca 

-    Buku kas ( Buku besar) 
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-    Laporan laba rugi 

-    Laporan perubahan modal 

-    Buku penjualan 

-    Buku pembelian 

Bentuk usaha e-wwaong KUBE adalah usaha yang dikelola oleh kelompok  

dengan berbagai konflik yang terjadi di dalanya, kesehariannya memerlukan kerjasama 

yang solid terutama dalam pembagian jadwal piket menunggu warung. Jawaban 

responden tentang petugas penanggung jawab e-warong KUBE adalah sebagai berikut 

pada tabel 5.29: 

Tabel 5.29. Tabel Silang Kota * Petugas penanggung jawab  

 

   petugas penanggung jawab 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 11 3 17 31 

% within kota 35.5% 9.7% 54.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 8 21 4 33 

% within kota 24.2% 63.6% 12.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 5 14 13 32 

% within kota 15.6% 43.8% 40.6% 100.0% 

Total Count 27 38 35 100 

% within kota 27.0% 38.0% 35.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, hanya 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar yang tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

terdapat petugas penanggung jawab e-warong KUBE, beda halnya dengan 54,8% 

responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa mereka setuju 

terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa terdapat petugas e-warong di daerahnya, 

63,6% responden ketua e-warong Kota Bandung  dan 43,8% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi semuanya menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan 

tersebut, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa petugas penanggung jawab e-
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warong adalah yang memiliki tempat dimana e-warong berada sehingga penanggung 

jawab merupakan ketua dari e -warong tersebut.. 

Petugas penanggung jawab dari e-warong adalah semua anggota e-warong 

ditambah dengan penyelia atau pendamping lapangannya (pendamping PKH) karena 

keberlanjutan e-warong tergantung dari tanggung jawab anggota, pengurus, ketua e-

warong tersebut ditambah dengan penyelia atau pendamping sebagai motivator dari 

pemberdayaan e-warong yang optimal. Tata kelola bisnis dalam tataran kelompok tidak 

mudah, pada kasus e-warong di atas ternyata lebih banyak ketua yang mengoperasikan 

warung, juga karena e-warong berada di rumah ketua kelompok. 

 

c. Pengembangan usaha 

Indikator pengembangan usaha merupakan indikator kemitraan dalam tata kelola 

bisnis berikutnya, untuk pengembangan usaha ini diwakili oleh sembilan item pertanyaan 

yang terdiri dari kondisi e-warong dalam kegiatan pengembangan usaha:  

1. Pembayaran listrik, 

2. Pembelian pulsa elektronik,  

3. Pembelian pulsa handphone,  

4. Jasa pembayaran PDAM,  

5. Jasa pembayaran telepon,  

6. Jasa pembayaran BPJS,  

7. Pengembangan usaha eceran lain,  

Pengembangan usaha ditujukan agar e-warong mampu meningkatkan penghasilan dari 

pendapatan di luar dari penyaluran BPNT kepada KPM, namun pengembangan usaha di 

atas belum dapat dilaksanakan oleh e-warong, sehingga di luar dari kegiatan penyaluran 

bantuan lebih sering e-warung tutup. Pertanyaan pertama mengenai pengembangan usaha 

dengan cara menerima pembayaran listrik, hasil penelitian dijelaskan pada tabel 5.30 

berikut ini: 
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Tabel 5.30. Tabel Silang Kota * Pengembangan usaha pembayaran listrik  

 

   pengembangan usaha pembayaran listrik 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 26 0 5 31 

% within kota 83.9% .0% 16.1% 100.0% 

Kota Bandung Count 25 1 7 33 

% within kota 75.8% 3.0% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 23 9 0 32 

% within kota 71.9% 28.1% .0% 100.0% 

Total Count 77 10 13 100 

% within kota 77.0% 10.0% 13.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, bahwa di atas 70% dari e-warong yang 

ada di Kota Bajar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi semunya tidak setuju 

terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka telah melakukan pengembangan 

usaha dengan menerima pembayaran listrik, terdapat 25,0% responden ketua e-warong 

Kota Banjar dan 21,2% responden ketua e-warong Kota Bandung yang setuju terhadap 

pernyataan tersebut, artinya baru sebagian dari e-warong yang memanfaatkan atau 

melakukan pengembangan usahanya dengan menerima pembayaran listrik.  

Selain jasa pembayaraan listrik, e-warong juga dapat mengembangkan usaha 

dengan menjual pulsa elektronik  yang merupakan usaha yang jelas keuntungannya karena 

setiap orang sudah menjadikan pulsa sebagai suatu kebutuhan. Hal ini menjadi peluang 

bagi e-warong untuk memperluas jaringan pemasaran dan perolehan konsumen pembeli 

pulsa. Respon untuk pernyataan tentang upaya pengembangan e-warong dengan 

penjualan pulsa elektronik untuk listrik dijelaskan pada tabel 5.31: 
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Tabel 5.31. Tabel Silang Kota * Pulsa elektronik listrik  

 

   pulsa elektronik listrik 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 27 0 4 31 

% within kota 87.1% .0% 12.9% 100.0% 

Kota Bandung Count 25 1 7 33 

% within kota 75.8% 3.0% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 23 9 0 32 

% within kota 71.9% 28.1% .0% 100.0% 

Total Count 78 10 12 100 

% within kota 78.0% 10.0% 12.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian tidak jauh berbeda pengembangan usaha e-warong dengan 

menerima pembayaran listrik, pengembangan usaha e-warong dengan penjualan pulsa 

elektronik untuk listrik juga disikapi pesimis oleh responden para ketua e-warong, terdapat 

di atas 70% dari e-waroeng yang ada di Kota Bajar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, 

Kota Bekasi semunya tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka 

melakukan pengembangan usaha dengan menjual pulsa elektronik, hanya terdapat 25,0% 

responden ketua e-warong Kota Banjar dan 21,2% responden ketua e-warong Kota 

Bandung yang setuju terhadap pernyataan tersebut, artinya hanya sebagian kecil dari 

sejumlah e-warong yang memanfaatkan atau melakukan pengembangan usahanya dengan 

melakukan penjualan pulsa elektronik untuk listrik, begitu juga pengembangan e-warong 

dengan penjualan pulsa elektronik untuk handphone.  

E-warong berhadapan dengan kompetitor yang kuat dalam hal penjualan pulsa 

elektronik untuk listrik dan handphone, karena masyarakat lebih banyak membeli pulsa 

melalui voucher yang dapat dibeli melalui handphone tanpa harus berjalan. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak mudah bagi e-warong menghadapi persaingan di era digital  

ini. Hasil penelitian lapangan dapat dilihat pada tabel 5.32 : 
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Tabel 5.32. Tabel Silang Kota * Pulsa handphone 

 

   pulsa handphine 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 27 0 4 31 

% within kota 87.1% .0% 12.9% 100.0% 

Kota Bandung Count 25 1 7 33 

% within kota 75.8% 3.0% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 23 9 0 32 

% within kota 71.9% 28.1% .0% 100.0% 

Total Count 78 10 12 100 

% within kota 78.0% 10.0% 12.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, bahwa di atas 70% dari e-warong yang 

ada di Kota Bajar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi semunya tidak setuju 

terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka melakukan pengembangan dengan 

melakukan penjualan pulsa elektronik untuk handphone 25,0% responden ketua e-warong 

Kota Banjar dan 21,2% responden ketua e-warong Kota Bandung yang setuju terhadap 

pernyataan tersebut, artinya baru sebagian dari e-warong yang memanfaatkan atau 

melakukan pengembangan usahanya dengan melakukan penjualan pulsa eletronik untuk 

handphone. 

e-warong juga menghadapi pesaing untuk pembayaran fasilitas PDAM, banyak 

mini mart seperti Indomart dan AlfaMart sudah menerima pembayaran PDAM. Semakin 

banyak peluang masyarakat untuk mencapai kemudahan pembayaran maka semakin 

tinggi inovasi yang diperlukan agar e-warong dapat meengembangkan usahanya. Tabel 

5.32 menjelaskan hasil penelitian tentang pengembangan usaha e-warong.   
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Tabel 5.32. Tabel Silang Kota * Jasa pembayaran PDAM  

 

   jasa pembayaran PDAM 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 27 0 4 31 

% within kota 87.1% .0% 12.9% 100.0% 

Kota Bandung Count 25 1 7 33 

% within kota 75.8% 3.0% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 23 9 0 32 

% within kota 71.9% 28.1% .0% 100.0% 

Total Count 78 10 12 100 

% within kota 78.0% 10.0% 12.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil lapangan menunjukkan bahwa di atas 70% dari e-warong yang ada di Kota 

Bajar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi semunya tidak setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka melakukan pengembangan dengan 

menerima jasa pembayaran PDAM baru 25,0% responden ketua e-warong Kota Banjar 

dan 21,2% responden ketua e-warong Kota Bandung yang setuju terhadap pernyataan 

tersebut, artinya baru sebagian dari e-warong yang memanfaatkan atau melakukan 

pengembangan usahanya dengan menerima jasa pembayaran PDAM,  

Sebagai contoh, cara pembayaran air PDAM ini memang dulu terasa lebih sulit, 

karena harus mengantre di loket dan menunggu giliran, namun saat ini semakin mudahh 

dan dapat dilakukan melalui online di TokoCash, kartu kredit, internet banking atau 

metode pembayaran instan seperti Klik BCA, BCA Klik Play, Mandiri Clickpay, Mandiri 

e-cash, e-Pay BRI. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi hidup manusia 

sehingga metode pembayaran menjadi salah satu iovasi perusahaan online untuk 

pengembangan usahanya. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, semua 

pembayaran akan terasa lebih mudah. Sekarang bisa bayar dan cek tagihan PDAM 

langsung di Tokopedia. Namun sekarang di Tokopedia akan menemukan kemudahan 

bayar dan cek tagihan air PDAM serta banyak promo yang akan diperoleh. 



85 
 

Masyarakat tidak perlu repot harus keluar rumah untuk bayar air PDAM online 

karena berbagai kemudahan ditawarkan oleh pengusaha yang bergerak dengan metode 

online, dan hanya dengan jari-jari banyak kegiatan transaksi bisa diselesaikan. E-warong 

harus meningkatkan pengetahuan dala pengembangan business online agar dapat 

memenuhi standar pengelolan bisnis tersebut 

Selain pengembangan usaha melalui jasa peembayaran PDAM, e-warong dapat 

mengembangkan usaha dengan menerima jasa pembayaran telepon rumah, namun 

pengguna telepon rumah semakin berkurang jumlahnya seiring tergantikannya dengan 

handphone, sehingga intensitas masyarakat yang membayar pulsa tepelon rumah tidak 

dapat diandalkan sebagai bentuk pengembangan usaha. Hasil penelitian lapangan pada 

tabel 5.33 berikut ini: 

 

Tabel 5.33. Tabel Silang Kota * Jasa pembayaran telepon  

 

   jasa pembayaran telepon 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 0 4 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 27 0 4 31 

% within kota 87.1% .0% 12.9% 100.0% 

Kota Bandung Count 24 2 7 33 

% within kota 72.7% 6.1% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 22 9 1 32 

% within kota 68.8% 28.1% 3.1% 100.0% 

Total Count 77 11 12 100 

% within kota 77.0% 11.0% 12.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil lapangan menunjukkan bahwa di atas 65,0% dari e-warong yang ada di Kota 

Bajar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi semunya tidak setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka melakukan pengembangan dengan 

menerima jasa pembayaran telepon, hanya 12,9% responden ketua e-warong Kota 

Tasikmalaya dan 21,2% responden ketua e-warong Kota Bandung yang setuju terhadap 
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pernyataan tersebut, artinya baru sebagian dari e-warong yang memanfaatkan atau 

melakukan pengembangan usahanya dengan menerima jasa pembayaran telepon,  

Pada saat ini BPJS Kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat terutama bagi 

golongan kurang mampu. Pembayaran premi setiap bulan juga dapat dengan mudah 

dilakukan di Indomart atau Alfamart, sehingga banyak e-warong yang kurang berhasil 

mengembangkan jenis usaha ini, yang ditunjukkan dengan hasil penelitian lapangan dapat 

pada tabel 5.34:  

 

Tabel 5.34. Tabel Silang Kota * Jasa pembayaran BPJS  

 

   

jasa pembayaran BPJS 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 27 0 4 31 

% within kota 87.1% .0% 12.9% 100.0% 

Kota Bandung Count 24 2 7 33 

% within kota 72.7% 6.1% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 22 9 1 32 

% within kota 68.8% 28.1% 3.1% 100.0% 

Total Count 76 11 13 100 

% within kota 76.0% 11.0% 13.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil lapangan menunjukkan bahwa di atas 65,0% dari e-warong yang ada di Kota 

Bajar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi semunya tidak setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka melakukan pengembangan dengan 

menerima jasa pembayaran BPJS baru 25,0% responden ketua e-warong Kota Banjar dan 

21,2% responden ketua e-warong Kota Bandung yang setuju terhadap pernyataan tersebut, 

artinya baru sebagian dari e-warong yang memanfaatkan atau melakukan pengembangan 

usahanya dengan menerima jasa pembayaran BPJS.  
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Selain usaha pengembangan usaha dengan menerima jasa peembayaran listrik, 

pulsa, BPJS Kesehatan, PDAM dan jasa lainnya yang dapat menggunakan EDC dalam 

proses pembayarannya, e-warong KUBE juga dapat mengembangkan usaha eceran 

lainnya seperti menjual Sembilan Bahan Pokok (Sembako) seperti beras, telur, gula, 

terigu, minyak goreng dan sejenisnya. Tabel 5.34. menjelaskan tentang pengembangan 

usaha eceran lain yang menghasilkan pendapatan memadai bagi e-warong KUBE:  

 
Tabel 5.34. Tabel Silang Kota * Usaha Eceran Lain  

 

   usaha eceran lain 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 2 28 31 

% within kota 3.2% 6.5% 90.3% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 26 6 33 

% within kota 3.0% 78.8% 18.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 2 44 54 100 

% within kota 2.0% 44.0% 54.0% 100.0% 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 100,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka melakukan 

pengembangan usaha eceran lain yang menghasilkan pendapatan memadai bagi e-warong 

KUBE, pendapat yang sama juga pada 90,3% responden ketua e-warong dari Kota 

Tasikmalaya dan 50,0% responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi, sedangkan 

78,8% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung menyatakan kurang setuju 

terhadap pernyataan tersebut. Jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para 

pengurus dan anggota e-warong dari semua kota yang menjadi responden menginginkan 

untuk mengembangkan usaha eceran lain yang menghasilkan pendapatan memadai bagi 

e-warong KUBE nya masing-masing.  
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Usaha e-warong yang telah berjalan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat 

kurang mampu sebagai pengelolanya, agar terjaga perolehan pendapatannya serta mampu 

minimal memenuhi kebutuhan dasarnya. Tabel 5.35. menjelaskan tentang pelaksanaan e-

warong apakah telah sesuai dengan rencana atau belum sesuai. 

 

Tabel 5.35. Tabel Silang Kota * Pelaksanaan Sesuai Rencana 

 

   

pelaksanaan sesuai rencana 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota 

Tasikmalaya 

Count 1 3 27 31 

% within kota 3.2% 9.7% 87.1% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 26 6 33 

% within kota 3.0% 78.8% 18.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 3 45 52 100 

% within kota 3.0% 45.0% 52.0% 100.0% 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan sebagian besar ketua e-warong 

menyatakan bahwa pembangunan warung, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

warung (seperti refrigerator, timbangan, EDC, dsj) serta dropping bantuan produk yang 

dijual telah memenuhi rencana meskipun pengembagan usahanya belum maksimal. 

Terdapat 75,0% responden para ketua e-warong dari Kota Banjar yang setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan e-warong sudah sesuai dengan rencana 

pembentukan e-warong, begitu juga pendapat dari  87,1% responden ketua e-warong dari 

Kota Tasikmalaya. Sedangkan 78,8% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung 

dan 50,0% responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi mereka menyatakan kurang 

setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Secara umum tujuan pembentukan e-Warong KUBE PKH belum tercapai, namun 

keberadaannya diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 
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pangan seperti beras, tepung, minyak goreng, gula, bawang, daging sapi, LPG 3 kg, dan 

pupuk bersubsidi, dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran,  Ada empat hal 

yang menjadi tujuan khusus addalah: 

1. Menyediakan tempat pemasaran Produk-Produk KUBE dan hasil usaha peserta 

PKH; 

2. Menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah 

bagi anggota KUBE dan Peserta PKH; 

3. Menyediakan transaksi keuangan secara non tunai/elektronik baik untuk pencairan 

bantuan sosial maupun pembayaran lainnya, serta 

4. Menyediakan instrumen/sistem penyaluran bantuan sosial tanpa penyelewengan 

didukung dengan layanan pembayaran secara nontunai. 

Tujuan pembentukan e-warong belum tercapai secara maksimal, namun secara 

minimal pengelola e-warong telah mendapat penghasilan meskipun harus berusaha 

meningkatkan pendapatan agar setiap anggota mendapat upah yang layak. Pada beberapa 

kasus e-warong yang tutup, karena pendapatan tidak memenuhi dan sebagian anggota 

bekerja di pabrik atau menjadi pembantu rumah tangga,. Tabel 5.36. menjelaskan 

pendapatan e-warong: 

 
Tabel 5.36. Tabel Silang Kota * Menghasilkan Pendapatan 

 

   menghasilkan pendapatan 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota 

Tasikmalaya 

Count 2 3 26 31 

% within kota 6.5% 9.7% 83.9% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 6 26 33 

% within kota 3.0% 18.2% 78.8% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 4 45 51 100 

% within kota 4.0% 45.0% 51.0% 100.0% 

      Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 
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Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 75,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa e-warong 

menghasilkan pendapatan bagi kelompok dengan baik, begitu juga dengan  83,9% 

responden ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya, 78,8% responden para ketua e-warong 

dari Kota Bandung dan 50,0% responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi mereka 

menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. 

e-Warong KUBE-PKH adalah sarana usaha yang didirikan oleh KUBE di bidang 

jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang 

tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE 

Dari pengertian tersebut di atas e-Warong KUBE-PKH melayani 4 (empat) hal yaitu: (1) 

Pelayanan jasa pencairan bantuan sosial non-tunai berupa bahan pangan pokok secara 

elektronik; (2) penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok warga masyarakat lingkungan 

sekitarnya; (3) Pemasaran hasil produksi penerima bantuan dan (4) Penarikan dana tunai.   

 

d. Indikator Respon terhadap persaingan 

Penyaluran dana bantuan pangan non tunai dan fasilitas dari Himpunan Bank Negara 

(HIMBARA) tidak hanya diperuntukkan bagi e-warong saja, tetapi terdapat beberapa 

agen perbankan yang memiliki fungsi yang sama dengan e-warong, yaitu sebagai berikut:  

1. Pasar tradisional, 

2. Warung masyarakat,  

3. Toko kelontong,  

4. Warung desa,  

5. Rumah Pangan Kita (RPK),  

6. Agen Laku Pandai,  

7. Agen Layanan Keuangan Digital dan Koperasi.  

Responden memberikan jawaban atas persaingan berkaitan dengan kemitraan dengan 

agen perbankan di atas dalam kaitannya dengan tata kelola bisnis. Tabel 5.37 

menunjukkan persepsi responden tentang persaingan yang dirasakan e-warong dengan 

pasar tradisional sebagai agen perbankan: 



91 
 

 
Tabel 5.37. Tabel Silang Kota * Persaingan dengan Pasar Tradisional  

 

   

persaingan dengan pasar tradisional 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 23 1 7 31 

% within kota 74.2% 3.2% 22.6% 100.0% 

Kota Bandung Count 19 8 6 33 

% within kota 57.6% 24.2% 18.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 17 12 3 32 

% within kota 53.1% 37.5% 9.4% 100.0% 

Total Count 62 21 17 100 

% within kota 62.0% 21.0% 17.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 75,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

pasar tradisional sebagai pesaing kuat dalam pengembangan usaha e-warong KUBE, 

begitu juga dengan 74,2% responden ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya, 57,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung dan 53,1% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi mereka menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada 

proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan 

dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar, di pasar 

tradisional biasanya terdapat banyak alternatif barang dari yang termurah sampai yang 

termahal, sehingga e-warong apabila di bandingkan dengan pasar tradisional sangat jauh 

perbedaannya. 

Warung sebagai usaha masyarakat dapat menjadi agen perbankan dan mendapat 

kesempatan untuk mengembangkan usaha, termasuk perluasan usaha dengan bekerjasama 
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dalam bidang jasa. Hasil penelitian berikutnya adalah persepsi e-warong tentang warung 

masyarakat sebagai pesaing, yang dijelaskan pada tabel 5.38: 

 

Tabel 5.38. Tabel Silang Kota * Adanya Warung Masyarakat  

 

   adanya warung masyrakat 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 2 0 2 0 4 

% within kota 50.0% .0% 50.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 3 25 1 31 

% within kota 6.5% 9.7% 80.6% 3.2% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 26 6 0 33 

% within kota 3.0% 78.8% 18.2% .0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 0 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% .0% 100.0% 

Total Count 5 45 49 1 100 

% within kota 5.0% 45.0% 49.0% 1.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa warung masyarakat sebagai pesaing kuat dalam pengembangan usaha e-warong 

KUBE, begitu juga dengan  80,6% responden ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya 

sedangkan 78,8% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung dan 50,0% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi mereka menyatakan kurang setuju 

terhadap pernyataan tersebut. 

Warung masyarakat umumnya berbentuk toko kecil seperti gerobak dorong 

beratap yang menjual minuman dingin dalam kemasan botol (seperti teh botol), 

kudapan, permen, rokok, kerupuk, dan berbagai macam barang-barang keperluan sehari-

hari. Bahkan terdapat warung terapung, yakni perahu yang difungsikan sebagai warung. 

Sementara warung yang menjual makanan umumnya dapat menjual penganan 

sederhana gorengan seperti pisang goreng dan kopi, warung masyarakat ini bisa menjadi 

pesaing dari e-warong karena variasi jenis barang yang ditawarkan lebih banyak walaupun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teh_botol
https://id.wikipedia.org/wiki/Permen
https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerupuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Gorengan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pisang_goreng
https://id.wikipedia.org/wiki/Kopi
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harga tidak jauh berbeda, berikutnya toko kelontong sebagai pesaing, hasil penelitian bisa 

dijelaskan pada tabel 5.39: 

 

Tabel 5.39. Tabel Silang Kota * Toko Kelontong sebagai Pesaing  

 

   toko kelontong sebagai pesaing 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 3 27 31 

% within kota 3.2% 9.7% 87.1% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 25 7 33 

% within kota 3.0% 75.8% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 2 15 15 32 

% within kota 6.3% 46.9% 46.9% 100.0% 

Total Count 5 43 52 100 

% within kota 5.0% 43.0% 52.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa toko kelontong sebagai pesaing kuat dalam pengembangan usaha e-warong KUBE, 

begitu juga dengan  87,1% responden ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya sedangakan 

75,8% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung dan 46,9% responden para 

ketua e-warong dari Kota Bekasi mereka menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan 

tersebut. 

Toko kelontong atau Mini Market adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah 

diakses umum atau bersifat lokal. Toko semacam ini umumnya berlokasi di jalan yang 

ramai, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), atau stasiun kereta api. Toko kelontong 

sering ditemukan di lokasi perumahan padat di perkotaan. Kebanyakan toko kelontong 

masih bersifat tradisional dan konvensional, di mana pembeli tidak bisa mengambil 

barangnya sendiri, karena rak toko yang belum modern dan menjadi pembatas antara 

penjual dan pembeli. Contoh toko kelontong modern yang banyak ditemukan 

di Indonesia antara lain adalah Circle K, Indomaret, Alfamart, dan 7-Eleven di Kota 

https://id.wikipedia.org/wiki/Toko
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_kereta_api
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Circle_K
https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret
https://id.wikipedia.org/wiki/Alfamart
https://id.wikipedia.org/wiki/7-Eleven
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Banjar dan Kota Tasikmalaya toko kelontong ini bisa menjadi pesaing bagi e-warong, 

sedangkan di Kota Bandung dan Kota Bekasi e-warong jauh tertinggal bila dibandingkan 

dengan toko kelontong, berikutnya warung desa, hasil lapangan sebagai berikut : 

Tabel 5.40. Tabel Silang Kota * Warung Desa sebagai Pesaing e-Warong 

 

   

warung desa sebagai pesaing e-warong 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 27 1 3 31 

% within kota 87.1% 3.2% 9.7% 100.0% 

Kota Bandung Count 26 0 7 33 

% within kota 78.8% .0% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 32 0 0 32 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Total Count 88 1 11 100 

% within kota 88.0% 1.0% 11.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa warung desa sebagai pesaing kuat dalam pengembangan usaha e-warong KUBE, 

begitu juga dengan  87,1% responden ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya 78,8% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung dan 100,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi juga menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Warung desa tidak ada di kota-kota sehingga hampir semua responden ketua atau 

pengurus menyatakan bahwa warung desa bukan pesaing kuat untuk e-warong KUBE. 

Berikutnya. Hasil penelitian tentang keberadaan rumah pangan kita (RPK) dijelaskan pada 

tabel 5.41.: 
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Tabel 5.41. Tabel Silang Kota * Rumah Pangan Kita sebagai Pesaing  

 

   

Rumah Pangan Kita sebagai pesaing 

Total    tidak setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 4 

% within kota 100.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 28 3 31 

% within kota 90.3% 9.7% 100.0% 

Kota Bandung Count 26 7 33 

% within kota 78.8% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 32 0 32 

% within kota 100.0% .0% 100.0% 

Total Count 90 10 100 

% within kota 90.0% 10.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, semua ketua dan pengurus e-warong  

menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa Rumah Pangan 

Kita (RPK) sebagai pesaing kuat dalam pengembangan usaha e-warong KUBE, hal ini 

karena di daerah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dab Kota Bekasi tidak 

ada Rumah Pangan Kita, sehingga keberadaannya dipandang bukan pesaing kuat dalam 

pengembangan usaha e-warong KUBE . 

Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan mitra Perum BULOG serta jaringan outlet 

penjualan pangan pokok. Outlet penjualan yang dimiliki masyarakat dan dibina oleh 

Perum BULOG ini bertujuan menjaga stabilisatas harga di tengah-tengah masyarakat.  

Konsep Sahabat RPK secara filosofis dibangun dengan harapan untuk lebih mendekatkan 

Perum BULOG dengan masyarakat luas melalui pola kemitraan dan kerjasama yang 

setara serta saling menguntungkan tetapi di kota-kota sekarang sudah tidak ada lagi 

Rumah Pangan Kita, dan e-warong sendiri tidak ada kerjasama dengan Bulog karena 

untuk bahan pangannya mereka mempunyai atau kerjasama dengan distributor atau 

pemasok yang sudah kerjasama dengan ketua atau pengurus e warong, berikutnya adalah 

hasil penelitian pada tabel 5.42. yang menyatakaan bahwa agen laku pandai sebagai 

pesaing kuat e-warong: 
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Tabel 5.42. Tabel Silang Kota * Agen Laku Pandai sebagai Pesaing  

 

   Agen Laku Pandai 

sebagai pesaing 

Total    tidak setuju 

kota Kota Banjar Count 4 4 

% within kota 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 31 31 

% within kota 100.0% 100.0% 

Kota Bandung Count 33 33 

% within kota 100.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 32 32 

% within kota 100.0% 100.0% 

Total Count 100 100 

% within kota 100.0% 100.0% 

                        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, semua e warong yang berada di Kota 

Banjar, Kota Tasikmalaya, Bandung dan Kota Bekasi tidak ada agen laku pandai sehingga 

agen laku pandai bukan merupakan pesaing kuat dalam mengembangkan e-warong. Agen 

Program Laku Pandai secara khusus memang ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di 

lokasi terpencil atau jauh dari akses menuju bank, sehingga mereka tetap dapat memenuhi 

kebutuhan keuangan dari tempat mereka. Layanan keuangan yang diberikan dalam 

program ini antara lain tabungan, mengirim atau transfer uang, pengajuan pembiayaan 

atau kredit hingga asuransi. 

Adanya program Laku Pandai ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan keuangan dengan produk-produknya yang sederhana dan mudah 

dipahami. Kemudahan tersebut untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat 

agar transaksi menjadi lancar dan dapat usaha tumbuh secara pesat, sehingga 

pembangunan ekonomi bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun merata 

hingga ke berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia dan apabila dihubungkan 

dengan e-warong dapat dikatakan bahwa agen laku pandai ini bukan merupakan 
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pesaing bagi pengembangan usaha e-warong. Selanjutnya agen layanan keuangan 

digital (LKD), hasil lapangan pada tabel 5.43 menunjukkan bahwa: 

Tabel 5.43. Tabel Silang Kota * Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai  

              Pesaing 

 

   Agen Layanan LAyanan KEuangan Digital 

(LKD) sebagai pesaing 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 0 4 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 31 0 0 31 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 30 3 0 33 

% within kota 90.9% 9.1% .0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 27 5 0 32 

% within kota 84.4% 15.6% .0% 100.0% 

Total Count 92 7 1 100 

% within kota 92.0% 7.0% 1.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa pada semua lokasi e warong di 

Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Bandung dan Kota Bekasi tidak ada agen Layanan 

Keuangan Digital (LKD), sehingga agen laku pandai bukan merupakan pesaing kuat 

dalam mengembangkan e-warong. 

Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan 

keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui 

pihak ketiga. LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan/atau keuangan 

terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun dengan menggunakan sarana 

teknologi antara lain mobile based maupun web based dan jasa pihak ketiga (agen), 

dengan target layanan masyarakat unbanked dan underbanked. Pada saat ini di daerah 

perkotaan sudah tidak ada agen Layanan Keuangan Digital (LKD) sudah tergantikan oleh 

toko-toko yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa agen ini 

bukan merupakan pesaing kuat dalam mnegembangkan e warong di perkotaan. Hasil 
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lapangan pada tabel 5.44.adalah respon tentang koperasi sebagai pesaing kuat dalam 

mengembagkan e-warong KUBE: 

 

Tabel 5.44. Tabel Silang Kota * Koperasi Sebagai Pesaing e- Warong  

 

   Koperasi sebagai pesaing e warong 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 0 4 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 25 1 5 31 

% within kota 80.6% 3.2% 16.1% 100.0% 

Kota Bandung Count 24 5 4 33 

% within kota 72.7% 15.2% 12.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 21 5 6 32 

% within kota 65.6% 15.6% 18.8% 100.0% 

Total Count 74 11 15 100 

% within kota 74.0% 11.0% 15.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 100,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 80,6% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 72,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, serta 65,6% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi semuanya menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang 

menyebutkan bahwa koperasi merupakan pesaing kuat dalam mengembangkan e-warong 

KUBE. 

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan 

prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Data di lapangan 

menunjukkan bahwa e warong dengan koperasi berbeda misi dan visinya, bahkan koperasi 

lebih banyak kepada simpan pinjam uang secara tunai. 
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5.1.3. Kemitraan e-Warong dalam Penanganan Resiko Bisnis 

     Kemitraan e-warong dalam penanganan resiko bisnis adalah kemitraan yang 

dilihat dari kemitraan dengan perbankan dan  kemitraan dengan prinsipal dan switching 

terutama kemampuannya dalam mengatasi resiko bisnis. Hasil penelitian dijelaskan dalam 

bentuk. 

a. Kemitraan dengan perbankan 

Perbankan dalam hal ini merupakan mitra e-warong untuk pencairan dari dana 

BPNT, dalam hal ini Kemensos bekerjasama dengan perbankan yang terhimpun dalam 

Himpunan Bank Negara (HIMBARA), diantaranya PT BNI 46, BRI dan Mandiri. 

Kemitraan ini untuk membantu pencairan dana BPNT. Pertanyaan untuk indikator ini 

terdiri dari dua belas item terdiri dari: 

1. Pembukaan rekening tabungan; 

2. Pendaftaran menjadi agen; 

3. Pemberian kredit usaha;  

4. Layanan usaha eceran;  

5. Edukasi penggunaan mesin pembaca kartu;  

6. Pemasaran;  

7. Perbaikan fasilitas outlet;  

8. Pemantauan kelancaran alat transaksi;  

9. Konsultasi pengembangan usaha;  

10. Pelayanan jalur khusus; 

11. Edukasi untuk mengatasi masalah modal usaha;  

12. masalah pemasaran produk e-warong;  

Setiap ketua e-warong harus membuka rekening di bank yang ditunjuk sebagai mitra 

usaha, dan setiap e-warong juga dilengkapi dengan Electronic Data Capture (EDC) untuk 

kemudahan transaksi dengan KPM. Hasil penelitian tentang persepsi responden tentang 

pembukaan rekeening tabungan dapat dilihat pada tabel 5.45: 
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Tabel 5.45. Tabel Silang Kota * Pembukaan Rekening Tabungan 

 

   pembukaan rekening tabungan 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 2 23 8 33 

% within kota 6.1% 69.7% 24.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 2 14 16 32 

% within kota 6.3% 43.8% 50.0% 100.0% 

Total Count 6 37 57 100 

% within kota 6.0% 37.0% 57.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka 

mendapatkan layanan dari perbankan tentang pembukaan rekening tabungan, demikian 

juga dengan 96,8% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya dan 50,0% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi. Sedangkan 69,7% responden ketua e-

warong Kota Bandung semuanya menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan yang 

menyebutkan bahwa telah mendapatkan layanan dari perbankan tentang pembukaan 

rekening tabungan, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan 

memberikan layanan tentang pembukaan rekening tabungan.  

e-warong sudah menggunakan pendekatan digitalisasi sehingga semua transaksi 

melalui perbankan. Hal ini menjadi kesempatan bagi e-warong untuk mengembangkan 

usaha meskipun masih banyak e-warong yang belum memahami dan masih menemukan 

banyak kendala, salah satu penyebabnya adalah karena mereka belum terbiasa 

menggunakan perbankan sebagai alat transaksi. Tabel 5.46. menjelaskan respon dari 

responden tentang layanan pendaftaran menjadi agen perbankan. 
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Tabel 5.46. Tabel Silang Kota * Pendaftaran Menjadi Agen  

 

   Pendaftaran Menjadi Agen 

Total    tidak setuju kurang setuju Setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 23 9 33 

% within kota 3.0% 69.7% 27.3% 100.0% 

Kota Bekasi Count 1 15 16 32 

% within kota 3.1% 46.9% 50.0% 100.0% 

Total Count 3 38 59 100 

% within kota 3.0% 38.0% 59.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 100,0% responden para ketua e-

warong di Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka 

mendapatkan layanan dari perbankan untuk pendaftaran menjadi agen, begitu juga dengan 

96,8% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya dan 50,0% responden para 

ketua e-warong dari Kota Bekasi, sedangkan 69,7% responden ketua e-warong Kota 

Bandung mereka semuanya menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan yang 

menyebutkan bahwa mereka mendapatkan layanan prima dari perbankan tentang 

pembukaan rekening tabungan, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

perbankan juga memberikan layanan untuk pendaftaran menjadi agen e-warong KUBE. 

Layanan pemberian kredit usaha merupakan hal penting dalam pengembaangan usaha, 

hasil penelitian tentang layanan untuk pemberian kredit usaha berdasarrkan persepsi para 

ketua e-warong dijelaskan pada tabel silang 5.47. 
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Tabel 5.47. Tabel Silang Kota * Pemberian Kredit Usaha 

 

   pemberian kredit usaha 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 2 1 1 4 

% within kota 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 26 0 5 31 

% within kota 83.9% .0% 16.1% 100.0% 

Kota Bandung Count 24 2 7 33 

% within kota 72.7% 6.1% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 22 4 6 32 

% within kota 68.8% 12.5% 18.8% 100.0% 

Total Count 74 7 19 100 

% within kota 74.0% 7.0% 19.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa untuk semua e-warong yang berada 

di Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi, di atas 70,0% 

menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka 

mendapatkan layanan dari perbankan untuk pemberian kredit usaha, hal ini menunjukkan 

bahwa perbankan belum memberikan kemudahan untuk pemberian kredit usaha, 

perbankan hanya memberikan layanan berupa pembukaan rekening tabungan dan 

pendaftaran menjadi agen e-warong di wilayahnya. Pemberian kredit dari perbankan akan 

tergantung pada berbagaai variabel penilaian berdasrkan standar perbankan, yang 

sebagian besar belum dapat dipenuhi oleh ketua e-warong.  

Layanan perbankan sangat memudahkan transaksi pada era digital ini, meskipun 

masih sederhana namun e-warong dapat memulai belajar mengaplikasikan berbagai fitur 

yang tersedia, sehingga perbankan menjadi mitra usaha e-warong yang memberikan 

banyak kemudahan. Hasil penelitian tentang layanan perbankan tentang layanan usaha 

eceran lainnya dapat dilihat pada tabel 5.48. 
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Tabel 5.48. Tabel Silang Kota * Layanan Usaha Eceran 

 

   layanan usaha eceran 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 0 29 31 

% within kota 6.5% .0% 93.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 10 23 33 

% within kota .0% 30.3% 69.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 3 26 71 100 

% within kota 3.0% 26.0% 71.0% 100.0% 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar yang setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

mereka mendapatkan layanan dari perbankan tentang layanan usaha eceran lainnya, begitu 

juga dengan 93,5% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya dan 69,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, dan 50,0% responden ketua e-warong 

Kota Bandung semuanya menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa mereka mendapatkan layanan dari perbankan tentang layanan usaha eceran 

lainnya, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan juga memberikan 

layanan untuk para e-warong KUBE mendapatkan layanan berupa layanan usaha eceran 

lainnya, dalam bentuk peminjaman modal untuk pengembangan usaha di sektor produk 

dan jasa. 

Perbankan juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi penggunaan 

mesin pembaca kartu Kombo kepada e-warong, karena masih banyak e-warong yang 

belum terbiasa menggunakan kartu kombo. Hasil penelitian dijelaskan pada tabel 5.49 

berikut ini. 
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Tabel 5.49. Tabel Silang Kota * Edukasi Penggunaan Mesin Kombo oleh 

       Perbankan 

 

   edukasi penggunaan mesin Kombo oleh 

perbankan 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 0 29 31 

% within kota 6.5% .0% 93.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 4 9 20 33 

% within kota 12.1% 27.3% 60.6% 100.0% 

Kota Bekasi Count 5 14 13 32 

% within kota 15.6% 43.8% 40.6% 100.0% 

Total Count 12 23 65 100 

% within kota 12.0% 23.0% 65.0% 100.0% 

     Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka 

mendapatkan layanan dari perbankan berupa pemberian edukasi penggunaan mesin 

pembaca kartu Kombo kepada e-warong, demikian juga dengan 93,5% responden para 

ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya dan 60,6% responden para ketua e-warong dari 

Kota Bandung, dan 40,0% responden ketua e-warong Kota Bandung semuanya 

menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan 

layanan dari perbankan berupa pemberian edukasi penggunaan mesin pembaca kartu 

Kombo kepada e-warong, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan 

juga memberikan layanan berupa pemberian edukasi penggunaan mesin pembaca kartu 

Kombo kepada e-warong,  

Pemberian edukasi pembacaan kartu kombo bagi e-warong sangat penting bagi 

kelancaran usaha karena semua transaksi sudah melalui kartu dan tidak lagi menggunakan 

uang tunai (cashless), sedangkan dalam hal pemasaran dan branding produk, hasil 

penelitian dapat dilihat pada tabel 5.50. 
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Tabel 5.50. Tabel Silang Kota * Pemasaran  

 

   pemasaran 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 2 0 2 4 

% within kota 50.0% .0% 50.0% 100.0% 

Kota 

Tasikmalaya 

Count 25 0 6 31 

% within kota 80.6% .0% 19.4% 100.0% 

Kota Bandung Count 25 3 5 33 

% within kota 75.8% 9.1% 15.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 27 3 2 32 

% within kota 84.4% 9.4% 6.3% 100.0% 

Total Count 79 6 15 100 

% within kota 79.0% 6.0% 15.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

mereka mendapatkan layanan dari perbankan berupa bantuan pemasaran e-warong, dan 

80,6% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya dan 75,8% responden para 

ketua e-warong dari Kota Bandung, serta 84,4% responden ketua e-warong Kota Bandung 

semuanya menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka 

mendapatkan layanan dari perbankan berupa bantuan pemasaran pada e-warung yang 

mreka kelola, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan belum 

memberikan bantuan dalam hal pemasaran dalam bentuk penguatan branding e-warong. 

Peran perbankan dalam membantu kelancaran usaha e-warong sangat diharapkan 

untuk meningktkan kualitas dan pengetahuan berbisnis dan memperkaya pengalaan 

menjalankan usaha. Salah satunya adalah perbaikan fasilitas outlet e-warong yang hasil 

survey berdasarkan persepsi dijelaskan pada tabel 5.51. 
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Tabel 5.51. Tabel Silang Kota * Perbaikan Fasilitas Outlet  

 

   perbaikan fasilitas outlet 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 2 0 2 4 

% within kota 50.0% .0% 50.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 25 0 6 31 

% within kota 80.6% .0% 19.4% 100.0% 

Kota Bandung Count 21 4 8 33 

% within kota 63.6% 12.1% 24.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 21 4 7 32 

% within kota 65.6% 12.5% 21.9% 100.0% 

Total Count 69 8 23 100 

% within kota 69.0% 8.0% 23.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50,0% responden para ketua e-warong dari 

Kota Banjar tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka 

mendapatkan layanan dari perbankan memberikan bantuan perbaikan fasilitas outlet e-

warong, demikian juga dengan 80,6% responden para ketua e-warong dari Kota 

Tasikmalaya dan 63,6% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, dan 65,6% 

responden ketua e-warong Kota Bandung semuanya menyatakan tidak setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan bantuan perbaikan fasilitas 

outlet e-warong, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan belum 

memberikan bantuan dalam hal bantuan perbaikan fasilitas outlet e-warong. 

Fasilitas outlet dapat menjadi salah satu komponen branding bagi e-warong yang 

menunjukkan berbagai produk yang dijual, sehingga menjadi daya tarik bagi konsumen 

untuk berbelanja di e-warong tersebut. Sebagian besar e-warong masih memiliki outlet 

yang standar, bahkan seringkali outlet tersebut tidak menarik.  

Pada umumnya ee-warong belum memanfaatkan alat transaksi Electronik Data 

Capture (EDC) secara maksimal, padahal alat tersebut sangat bermanfaat untuk verifikasi 

produk dan jasa yang dijual di e-warong. Respon dari responden tentang pertanyaan 
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mengenai bantuan perbankan berupa pemantauan terhadap kelancaran alat transaksi 

dijelaskan pada tabel 5.52. 

 
Tabel 5.52. Tabel Silang Kota * Pemantauan terhadap Kelancaran Alat  

          Transaksi  

 

   pemantauan terhadap kelancaran alat transaksi 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 2 1 4 

% within kota 25.0% .0% 50.0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 0 29 0 31 

% within kota 6.5% .0% 93.5% .0% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 10 22 0 33 

% within kota 3.0% 30.3% 66.7% .0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 1 15 16 0 32 

% within kota 3.1% 46.9% 50.0% .0% 100.0% 

Total Count 5 25 69 1 100 

% within kota 5.0% 25.0% 69.0% 1.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa 50,0% responden para ketua e-warong dari 

Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan 

layanan dari perbankan berupa pemantauan terhadap kelancaran alat transaksi, demikian 

juga dengan 93,5% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya dan 66,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, dan 50,0% responden ketua e-warong 

Kota Bandung semuanya menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa mereka mendapatkan bantuan dari perbankan dalam bentuk pemantauan terhadap 

kelancaran alat transaksi, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan 

memberikan bantuan dalam hal dari perbankan berupa pemantauan terhadap kelancaran 

alat transaksi, meskipun sudah mendapatkan bantuan namun masih terdapat e-warong 

yang belum memanfaatkan alat EDC tersebut. 

Konsultasi pengembangan usaha e-warong sangat dibutuhkan oleh e-warong 

karena mereka belum memahami sepenuhnya tentang seluk beluk bisnis, bahkan 

diantaranya adalah ibu rumah tangga atau pegawai pabrik yang secara mendadak harus 
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menjalankan usaha dan tergabung dalam e-warong. Hasil penelitian dijelaskan pada tabel 

5.35. 

 
Tabel 5.53. Tabel Silang Kota * Konsultasi Pengembangan Usaha  

 

   konsultasi pengembangan usaha 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 1 0 4 

% within kota 75.0% 25.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 30 0 1 31 

% within kota 96,8% .0% 3,2% 100.0% 

Kota Bandung Count 21 10 1 33 

% within kota 63.6% 30.3% 6.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 16 14 2 32 

% within kota 50.0% 43.8% 6.2% 100.0% 

Total Count 5 25 70 100 

% within kota 5.0% 25.0% 70.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

mereka mendapatkan layanan dari perbankan berupa konsultasi pengembangan usaha, 

begitu juga dengan 96,8% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya dan 

63,6% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, dan 50,0% responden ketua e-

warong Kota Bandung mereka semuanya menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan 

yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan bantuan dari perbankan berupa konsultasi 

pengembangan usaha, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan tidak 

memberikan bantuan dalam hal konsultasi pengembangan usaha.  

Konsultasi pengembangan usaha diantaranya adalah bantuan dalam penyusunan 

proposal untuk modal usaha, sebagian besar e-warong tidak memahami proses pengajuan 

pinjaman, sehingga hanya menggunakan modal yang diperoleh dari dana bantuan e-

warong. Sedangkan peran perbankan dalam memberikan pelayanan jalur khusus jika e-

warong memerlukan bantuan djelaskan pada tabel 5.54.. 
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Tabel 5.54. Tabel Silang Kota * Pelayanan Jalur Khusus  

 

   pelayanan jalur khusus 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 1 2 4 

% within kota 25.0% 25.0% 50.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 12 0 19 31 

% within kota 38.7% .0% 61.3% 100.0% 

Kota Bandung Count 7 8 18 33 

% within kota 21.2% 24.2% 54.5% 100.0% 

Kota Bekasi Count 7 12 13 32 

% within kota 21.9% 37.5% 40.6% 100.0% 

Total Count 27 21 52 100 

% within kota 27.0% 21.0% 52.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka 

mendapatkan layanan dari perbankan berupa pelayanan jalur khusus jika e-warong 

memerlukan bantuan, demikian juga dengan 61,3% responden para ketua e-warong dari 

Kota Tasikmalaya dan 54,5% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, dan 

40,6% responden ketua e-warong Kota Bandung mereka semuanya menyatakan setuju 

terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan bantuan dari 

perbankan berupa pelayanan jalur khusus jika e-warong memerlukan bantuan, jawaban 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan memberikan bantuan dalam hal 

pelayanan jalur khusus jika e-warong memerlukan bantuan walaupun ada beberapa 

responden ketua e-warong yang kurang setuju terehadap pernyataan tersebut.  

Pelayanan perbankan bagi e-warong dalam jalur khusus sangat diperlukan karena 

sebagian besar mereka awam dengan berbagai permasalahan perbankan. Namun sampai 

saat ini belum ada jalur khusus bagi ketua e-warong, mereka juga sama melalui customer 

service jika ada complain atas kartu kombo atau proses transaksi. Hasil penelitian 

berikutnya adalah peran perbankan dalam memberikan edukasi untuk mengatasi masalah 

modal usaha yang dijelaskan pada tabel 5.55. 
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Tabel 5.55. Tabel Silang Kota * Edukasi untuk Mengatasi Masalah Modal Usaha  

 

   edukasi untuk mengatasi masalah modal 

usaha 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 10 23 33 

% within kota .0% 30.3% 69.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 1 26 73 100 

% within kota 1.0% 26.0% 73.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 100,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar yang setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

mereka mendapatkan layanan dari perbankan berupa edukasi untuk mengatasi masalah 

modal usaha, demikian juga dengan 96,8% responden para ketua e-warong dari Kota 

Tasikmalaya dan 69,7% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, serta 50,0% 

responden ketua e-warong Kota Bandung semuanya menyatakan setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan bantuan dari perbankan 

berupa edukasi untuk mengatasi masalah modal usaha. Jawaban pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa perbankan memberikan bantuan memberikan edukasi untuk 

mengatasi masalah modal usaha.  

Peran perbankan dalam mengatasi masalah pemasaran produk sangat diharapkan 

oleh e-warong KUBE, melalui peningkatan penjualan hasil produk dan jasa dapat 

meningkatkan penghasilan, namun pemasaran produk ini menjadi masalah yang dihadapi 

oleh sebagian besar pengelola e-warong. Hasil  penelitian dijelaskan pada tabel 5.56. 

berikut ini: 
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Tabel 5.56. Tabel Silang Kota * Pemasaran Produk e-Warong  

 

   

pemasaran produk e warong 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 0 4 

% within kota 100.0% .0% 0.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 30 0 1 31 

% within kota 96,8% .0% 3,2% 100.0% 

Kota Bandung Count 20 10 3 33 

% within kota 60,6% 30.3% 9,1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 15 13 4 32 

% within kota 46,9% 40.6% 12.5% 100.0% 

Total Count 69 23 8 100 

% within kota 69.0% 23.0% 8.0% 100.0% 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 100,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar yang tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 

mereka mendapatkan layanan dari perbankan berupa penanganan masalah pemasaran 

produk e-warong KUBE, demikian juga dengan 96,8% responden para ketua e-warong 

dari Kota Tasikmalaya dan 60,6% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, 

serta 46,9% responden ketua e-warong Kota Bandung mereka semuanya menyatakan 

tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan bantuan 

dari perbankan berupa penanganan masalah pemasaran produk e-warong KUBE, jawaban 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbankan tidak memberikan bantuan dalam hal 

berupa penanganan masalah pemasaran produk e-warong KUBE. 

 

b. Indikator Kemitraan dengan prinsipal dan switching 

   Indikator kemitraan dengan prinsipal dan switching ini terdiri dari enam 

pernyataan yaitu berkaitan dengan kesesuaian harga dan kualitas beras serta harga dan 

kualitas telur dari pemasok dengan dana BPNT yang ada, serta kemitraan sehubungan 

dengan keuntungan dari penjualan beras dan telur dari pemasok ke KPM. Respon dari 
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keua e-warong tentang pernyataan pertama mengenai harga beras dijelaskan pada tabel 

5.57 berikut ini : 

Tabel 5.57. Tabel Silang Kota * Harga Beras yang Sesuai dari Pemasok  

 

   

harga beras yang sesuai dari pemasok 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 0 29 31 

% within kota 6.5% .0% 93.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 1 31 33 

% within kota 3.1% 3.0% 93.9% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 1 31 32 

% within kota .0% 3.1% 96.9% 100.0% 

Total Count 6 2 92 100 

% within kota 6.0% 2.0% 92.0% 100.0% 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Semua e-warong baik yang ada di Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung 

dan Kota Bekasi dalam pengadaan bahan pangannya secara mandiri tidak berhubungan 

dengan Bulog, mereka melakukan kerjasama dengan pemasok atau distributor yang harga 

dan kualitas sesuai dengan yang diharapakan oleh para pengelola dan masing-masing 

ketua e-warong, sehingga mereka menjawab setuju terhadap pernyataan yang 

menyebutkan bahwa e-warong mendapat harga beras yang sesuai untuk e-warong dari 

pemasok. Kualitas beras harus sesuai dengan harga beras sehingga keinginan para KPM 

mendapatkan beras yang berkualitas terpenuhi. Pendapat responden berkaitan dengan hal 

tersebut dijelaskan pada tabel 5.58: 

 

 

 

 

 



113 
 

Tabel 5.58. Tabel Silang Kota * Kualitas Beras yang Baik dari Pemasok  

 

   kualitas beras yang baik dari pemasok 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 2 0 2 4 

% within kota 50.0% .0% 50.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 0 29 31 

% within kota 6.5% .0% 93.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 1 31 33 

% within kota 93.0% 3.0% 93.9% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 1 31 32 

% within kota .0% 3.1% 96.9% 100.0% 

Total Count 5 2 93 100 

% within kota 5.0% 2.0% 93.0% 100.0% 

     Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah menerima beras bantuan dengan 

kualitas yang baik dari pemasok selain Bulog. Semua e-warong baik yang ada di Kota 

Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi memenuhi pengadaan bahan 

pangannya secara mandiri tidak berhubungan dengan Bulog, mereka melakukan 

kerjasama dengan pemasok atau distributor yang harga dan kualitas sesuai dengan yang 

diharapakan oleh para pengelola dan masing-masing ketua e-warong, sehingga mereka 

menjawab setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa e-warong mendapat 

harga beras yang sesuai untuk e-warong dari pemasok. Telur merupakan jenis pangan 

yang disalurkan kepada KPM selain beras sebagaii bagian dari nilai bantuan sebesar Rp. 

110.000,-/KPM/bulan, kualitas dan harga harus benar-benar diperhatikan, hasil penelitian 

tentang pendapat responden mengenai harga telur dijelaskan pada tabel 5.59. 
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Tabel 5.59. Tabel Silang Kota * Harga Telur yang Sesuai dari Pemasok  

 

   harga telur yang sesuai dari pemasok 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 0 29 31 

% within kota 6.5% .0% 93.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 1 32 33 

% within kota .0% 3.0% 97.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 0 32 32 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total Count 3 1 96 100 

% within kota 3.0% 1.0% 96.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Semua e-warong baik yang ada di Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung 

dan Kota Bekasi dalam pengadaan bahan pangan untuk KPM dilaksanakan secara mandiri 

dan tidak berhubungan dengan Bulog, mereka melakukan kerjasama dengan pemasok atau 

distributor yang harga dan kualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh para pengelola 

dan masing-masing ketua e-warong, sehingga mereka menjawab setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa e-warong mendapat harga telur yang sesuai untuk 

e-warong dari pemasok, kualitas telur juga sudah sesuai dengan keinginan para KPM yang 

dijelaskan pada tabel 5.60. 
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Tabel 5.60. Tabel Silang Kota * Kualitas Telur yang Baik dari Pemasok  
 

   

kualitas telur yang baik dari pemasok 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 1 32 33 

% within kota .0% 3.0% 97.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 0 32 32 

% within kota .0% .0% 32.0% 100.0% 

Total Count 2 1 97 100 

% within kota 2.0% 1.0% 97.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

KPM menerima telur dengan kualitas yang baik dari dar e-warong karena pemasok 

memenuhi persyaratan kualitas telur. Semua e-warong baik yang ada di Kota Banjar, Kota 

Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi dalam pengadaan bahan pangannya secara 

mandiri tidak berhubungan dengan Bulog, mereka melakukan kerjasama dengan pemasok 

atau distributor yang harga dan kualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh para 

pengelola dan masing-masing ketua e-warong, sehingga mereka menjawab setuju 

terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa e-warong mendapat kualitas telur yang 

baik dari pemasok. Tabel berikutnya adalah tentang keuntungan harga selisih penjualan 

beras yang diperoleh e-waarong dari pemasok, beras tersebut kemudian disalurkan  

kepada KPM. Tabel 5.61 menggambarkan hasil penelitian keuntungan tersebut. 
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Tabel 5.61. Tabel Silang Kota * Keuntungan Penjualan Beras dari Pemasok  

    kepada KPM 

 

   keuntungan pada penjualan beras dari 

pemasok kepada PKM 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 1 31 33 

% within kota 3.0% 3.0% 93.9% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 1 31 32 

% within kota .0% 3.1% 96.9% 100.0% 

Total Count 3 2 95 100 

% within kota 3.0% 2.0% 95.0% 100.0% 

    Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian lapangan di atas menunjukkan bahwa untuk semua responden para 

ketua e-warong dari Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi 

menjawab setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa sebagai pengelola dan 

ketua e-warong mendapatkan keuntungan yang layak pada penjualan beras dari pemasok 

atau distributor kepada KPM. 

Para ketua e-warong bekerja sama dengan pemasok agar mendapat selisih nilai 

harga penjualan telur sebagai keuntungan, meskipun nilainya tidak terlalu besar tetapi 

semua pengelola mendapat kelebihan dari hasil penjualan beras yang diperoleh dari 

pemasok atau distributor kepada Kelompok Penerima Manfaat. E-warong mendapat 

keuntungan dari penjualan telur kepada KPM karena mendapatkan harga yang layak dari 

pemasok, yang ditunjukkan pada tabel 5.62 berikut ini. 
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Tabel 5.62. Tabel Silang Kota * Keuntungan Penjualan Telur dari Pemasok    

                             kepada KPM 

       keuntungan layak pada penjualan telur dari 

pemasok kepada KPM 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 31 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.3% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 2 1 30 33 

% within kota 6.1% 3.0% 90.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 1 2 29 32 

% within kota 3.1% 6.3% 90.6% 100.0% 

Total Count 5 3 92 100 

% within kota 5.0% 3.0% 92.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Sama halnya dengan keuntungan dari penjualan beras, untuk penjualan telur juga 

hasil penelitian lapangan di atas menunjukkan bahwa semua responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Bekasi mereka 

menjawab setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa sebagai pengelola dan 

ketua e-warong mereka mendapatkan keuntungan ynag layak pada penjualan telur dari 

pemasok atau distributor kepada KPM. 

Walaupun keuntungan tidak terlalu besar tetapi semua pengelola mendapatkan 

kelebihan dari hasil penjualan telur dari pemasok atau distributor kepada Kelompok 

Penerima Manfaat. Begitu juga dengan keuntungan dari penjualan telur cukup baik, tetapi 

untuk sementara ini penjualan bahan pangan jenis telur dihentikan, karena banyak KPM 

yang menginginkan lebih baik jatah telur ditukar oleh beras, telur tidak dapat bertahan 

lama, sehingga banyak yang membusuk karena tidak dapat dikonsumsi semua oleh KPM 

dalam jangka waktu satu bulan. 
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5.1.2.3. Dinamika Kelompok e-warong KUBE 

Dinamika kelompok adalah interaksisosial yang terjadi di antara anggota yang secara 

positif mempengaruhi kinerja kelompok e-warong KUBE. Suatu kelompok  terdiri dari 

dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota 

satu dengan yang lain, dan berlangsung dalam situasi yang dialami, jumlah anggota e-

warong yaitu 10 orang dengan beragam pekerjaan. Jika terjadi dinamiika yang baik,  

berarti interaksi atau interdependensi antara anggota kelompok satu dengan yang lain 

harmonis, sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan 

mempunyai tujuan bersama.  

Dinamika kelompok e-warong KUBE ini dilihat dari jumlah anggota kelompok 

e-warong, komunikasi, sumbangan ide, sumbangan tenaga, sumbangan uang, pemberian 

inspirasi, pemberian motivasi, kelompok bergotong royong, berkembang secara 

kelompok, kesepakatan antar anggota, kesepakatan untuk menanggung resiko, adanya 

pembagian tugas dan saling melengkapi keragaman produk. Pernyatan pertama mengenai 

jumlah anggota kelompok, hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 5.63. 
 

Tabel 5.63. Tabel Silang Kota * Jumlah Anggota 
 

   

jumlah anggota 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 11 22 33 

% within kota .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 1 27 72 100 

% within kota 1.0% 27.0% 72.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil lapangan menunjukkan bahwa di atas 50,0% dari e-warong yang ada di Kota 

Bajar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi semunya setuju terhadap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Interdependensi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
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pernyataan yang menyebutkan bahwa jumlah anggota dalam kelompok memudahkan 

pengembangan e-warong, artinya dalam prakteknya pengelolaan e-warong sebenarnya 

tidak memerlukan banyak orang, tetapi untuk pengembangan e-warong dibutuhkan orang-

orang atau anggota e-warong yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan, serta 

mempunyai visi yang sama untuk mengembangkan e-warong, karena yang ada selama ini 

e-warong hanya dijalankan oleh ketua atau dua orang anggota saja, hal ini mengingat para 

anggota e-warong mempunyai kesibukan pekerjaan dengan mencari pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhna hidup keluarganya. Komunikasi antar anggota kelompok 

merupakan komponen penting dalam dinamika e-warong KUBE. Hasil penelitian 

lapangan dapat dilihat pada tabel 5.64.  

Tabel 5.64. Tabel Silang Kota * Komunikasi Antar Anggota  
 

   

komunikasi antar anggota 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 11 22 33 

% within kota .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 1 27 72 100 

% within kota 1.0% 27.0% 72.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil lapangan menunjukkan bahwa di atas 50,0% dari e-warong yang ada di Kota 

Bajar, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi semunya setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa komunikasi antar anggota kelompok pada e-warong 

KUBE sudah terjalin dengan baik, artinya dalam prakteknya pengelolaan e-warong 

sebenarnya antar anggota kelompok harus terjalin komunikasi kelompok sebagai interaksi 

secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti 

berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya 
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dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua 

definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi 

tatap muka, komunikasi terjalin lebih dari dua orang, dan memiliki susunan rencana kerja 

tertentu untuk mencapai tujuan kelompok, sehingga komunikasi dalam kelompok e-

warong sangat dibutuhkan. Mereka memiliki jadwal piket e-warong sehingga dapat 

memupuk kebersamaan dan menciptakan rasa memiliki terhadap usaha yang ditekuninya.  

Dinamika kelompok akan semakin baik jika setiap anggota berperan aktif dalam 

memberikan sumbangan ide untuk kemajuan e-warong KUBE, hasil penelitian dijelaskan 

pada tabel 5.65. 

 

Tabel 5.65. Tabel Silang Kota * Sumbangan Ide dari Anggota  
 

   

sumbangan ide dari anggota 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 0 4 

% within kota .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 6 0 23 2 31 

% within kota 19.4% .0% 74.2% 6.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 10 7 15 1 33 

% within kota 30.3% 21.2% 45.5% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 7 11 13 1 32 

% within kota 21.9% 34.4% 40.6% 3.1% 100.0% 

Total Count 23 18 55 4 100 

% within kota 23.0% 18.0% 55.0% 4.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 100.0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 74,2% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 57,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bnadung serta 45,5% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap anggota e-warong KUBE memberikan sumbangan ide dalam pengembangan 

usaha, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pengurus dan anggota e-

warong dari semua kota yang menjadi responden mereka saling memebrikan ide untuk 
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pengembangan usaha dari e-warong tersebut, berikutnya pernyataan yang emnyebutkan 

bahwa setiap anggota e-warong KUBE memberikan sumbangan tenaga dalam 

pengembangan usaha dengan secara bergantian melayani konsumen di warung, hasil 

penelitian pada tabel 5.66. 

 

Tabel 5.66. Tabel Silang Kota * Sumbangan Tenaga dari Anggota  
 

   

sumbangan tenaga dari anggota 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 0 4 

% within kota .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 3 0 27 1 31 

% within kota 9.7% .0% 87.1% 3.2% 100.0% 

Kota Bandung Count 2 11 19 1 33 

% within kota 6.1% 33.3% 57.6% 3.0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 3 14 14 1 32 

% within kota 9.4% 43.8% 43.8% 3.1% 100.0% 

Total Count 8 25 64 3 100 

% within kota 8.0% 25.0% 64.0% 3.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan terdapat 100.0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 87,1% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 57,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bnadung, serta 43,8% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap anggota e-warong KUBE memberikan sumbangan tenaga dalam 

pengembangan usaha dengan secara bergantian melayani konsumen di warung, jawaban 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pengurus dan anggota e-warong dari semua 

kota yang menjadi responden mereka saling sumbangan tenaga dalam pengembangan 

usaha dengan secara bergantian melayani konsumen di warung dengan tujuan untuk 

pengembangan usaha dari e-warong tersebut. Tabel 5.67. menyatakan tentang keaktifan 

setiap anggota e-warong KUBE dalam memberikan sumbangan uang untuk 

pengembangan usaha. 
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Tabel 5.67. Tabel Silang Kota * Sumbangan Uang dari Anggota  

 

   

sumbangan uang dari anggota 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 0 4 

% within kota .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 5 0 25 1 31 

% within kota 16.1% .0% 80.6% 3.2% 100.0% 

Kota Bandung Count 8 9 14 2 33 

% within kota 24.2% 27.3% 42.4% 6.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 7 9 14 2 32 

% within kota 21.9% 28.1% 43.8% 6.3% 100.0% 

Total Count 20 18 57 5 100 

% within kota 20.0% 18.0% 57.0% 5.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan terdapat 100.0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 87,1% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 57,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bnadung, serta 43,8% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap anggota e-warong KUBE memberikan sumbangan uang dalam 

pengembangan usaha, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pengurus 

dan anggota e-warong dari semua kota yang menjadi responden juga kadang-kadang 

memberikan sumbangan uang dalam pengembangan usaha. Tabel 5.68 menunjukkan 

bahwa setiap ketua e-warong KUBE berusaha memberi inspirasi untuk pengembangan 

usaha. 
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Tabel 5.68. Tabel Silang Kota * Inspirasi dari Ketua  

 

   inspirasi dari ketua 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju sangat setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 0 4 

% within kota .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 29 1 31 

% within kota 3.2% .0% 93.5% 3.2% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 10 21 2 33 

% within kota .0% 30.3% 63.6% 6.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 15 16 1 32 

% within kota .0% 46.9% 50.0% 3.1% 100.0% 

Total Count 1 25 70 4 100 

% within kota 1.0% 25.0% 70.0% 4.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 100.0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 93,5% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 63,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap ketua e-warong KUBE memberikan inspirasi dalam pengembangan usaha, 

jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para ketua e-warong dari semua kota 

yang menjadi responden memberikan ispirasi dalam pengembangan usaha dengan tujuan 

untuk pengembangan usaha dari e-warong tersebut, berikutnya pernyataan yang 

menyebutkan. Kemampuan ketua e-warong KUBE dalam memberi motivasi untuk 

pengembangan usaha dijelaskan pada tabel 5.69. 

.  
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Tabel 5.69. Tabel Silang Kota * Motivasi dari Ketua untuk Pengembangan  

e- Warong  

 

   Motivasi dari Ketua tntuk Pengembangan e- 

Warong 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 0 29 31 

% within kota 6.5% .0% 93.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 11 22 33 

% within kota .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 2 27 71 100 

% within kota 2.0% 27.0% 71.0% 100.0% 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 100.0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 93,5% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 66,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap ketua e-warong KUBE memberikan motivasi dalam pengembangan usaha, 

jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para ketua e-warong dari semua kota 

yang menjadi responden memberikan motivasi dalam pengembangan usaha dengan tujuan 

untuk pengembangan usaha dari e-warong tersebut. Sesuai dengan nama e-warong 

sebagai elektronik warung gotong royong, maka gotong royong menjadi inti dari bisnis 

kelompok ini.  Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel tabel 5.70. 
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Tabel 5.70. Tabel Silang Kota * Bergotong Royong secara Kelompok  

 

   Bergotong Royong secara Kelompok 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 2 0 29 31 

% within kota 6.5% .0% 93.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 11 21 33 

% within kota 3.0% 33.3% 63.6% 100.0% 

Kota Bekasi Count 1 15 16 32 

% within kota 3.1% 46.9% 50.0% 100.0% 

Total Count 4 26 70 100 

% within kota 4.0% 26.0% 70.0% 100.0% 

    Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa 100.0% responden ketua e-warong 

dari Kota Banjar, 93,5% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 63,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap e-warong KUBE berkembang karena kelompok bergotong royong 

menghadapi masalah permodalan, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para 

ketua e-warong dari semua kota yang menjadi responden e-warong KUBE berkembang 

karena kelompok bergotong royong menghadapi masalah permodalan dengan tujuan 

untuk pengembangan usaha dari e-warong tersebut. e-warong KUBE berkembang karena 

meningkatnya kemampuan pemasaran, dan berbagai permasalahan pemasaran harus dapat 

diatasi secara kelompok. Tabel 5.71. menunjukkan kemampuan e-warong KUBE dalam 

menghadapi masalah pemasaran. 
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Tabel 5.71. Tabel Silang Kota * Menghadapai Masalah Pemasaran 

                             secara Berkelompok  

 

   Menghadapi Masalah Pemasaran secara 

Berkelompok 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 11 22 33 

% within kota .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 1 27 72 100 

% within kota 1.0% 27.0% 72.0% 100.0% 

         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan terdapat 100.0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 96,8% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 66,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap e-warong KUBE berkembang karena secara kelompok mampu menghadapi 

masalah pemasaran produk, jawaban pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para ketua 

e-warong KUBE memandang bahwa e-warong KUBE berkembang, karena secara 

kelompok mampu menghadapi masalah pemasaran produk. Kesepakatan untuk 

menanggung resiko bersama dalam pelaksanaan usaha eceran di antara anggota kelompok 

sangat penting sebagai salah satu wujud komitmen mereka, tabel 5.72 menunjukkan hasil 

penelitian tentang kemampuan anggota e-warong KUBE untuk melaksanakan 

kesepakatan anggota dalam dalam menjalankan usaha eceran. 

 

 

  



127 
 

 
Tabel 5.72. Tabel Silang Kota * Kesepakatan Anggota Menjalankan Usaha 

                               Eceran  

 

   kesepakatan anggota menjalankan usaha 

eceran 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 11 22 33 

% within kota .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 1 27 72 100 

% within kota 1.0% 27.0% 72.0% 100.0% 

         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan terdapat 100.0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 96,8% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 66,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap e-warong KUBE berkembang karena anggota e-warong KUBE membuat 

kesepakatan untuk menanggung resiko bersama dalam pelaksanaan usaha eceran, jawaban 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para ketua e-warong KUBE mempersepsi bahwa 

e-warong KUBE berkembang dengan cara anggota e-warong KUBE membuat 

kesepakatan untuk menanggung resiko bersama dalam pelaksanaan usaha eceran, 

Pembagian tugas yang jelas sangat diperlukan dalam pengembangan usaha eceran 

rakyat, tanpa jadwal yang jelas maka e-warong lebih banyak yang tutup, konsumen 

menjadi enggan berbelanja ketika warung sering tutup. Tabell 5.73. menjelaskan tentang 

kesepakatan untuk menanggung resiko bisnis secara bersama-sama.  
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Tabel 5.73. Tabel Silang Kota * Kesepakatan untuk Menanggung Resiko  
 

   

Kesepakatan untuk Menanggung Resiko 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 11 22 33 

% within kota .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 1 27 72 100 

% within kota 1.0% 27.0% 72.0% 100.0% 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 100.0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar, 96,8% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 66,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap e-warong KUBE berkembang karena anggota e-warong KUBE melakukan 

pembagian tugas yang jelas dalam pengembangan usaha eceran rakyat, jawaban 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para ketua e-warong KUBE berpandangan 

bahwa e-warong KUBE dapat berkembang jika terdapat pembagian tugas yang jelas 

dalam pengembangan usaha eceran rakyat.  

Pembagian tugas yang jelas harus secara ketat disepakati karena berkaitan dengan 

keberlangsungan bisnis e-warong. Tabel 5.74 menyatakan tentang hasil penelitian 

berdasarkan pendapat responden pernyataan tentang pembagian tugas yang jelas di antara 

anggota e-warong KUBE. 
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Tabel 5.74. Tabel Silang Kota * Pembagian Tugas yang Jelas 

  

   

pembagian tugas yang jelas 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 0 11 22 33 

% within kota .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

Kota Bekasi Count 0 16 16 32 

% within kota .0% 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 1 27 72 100 

% within kota 1.0% 27.0% 72.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, bahwa 100.0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar, 96,8% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 66,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap e-warong KUBE berkembang karena anggota e-warong KUBE melakukan 

pembagian tugas yang jelas dalam pengembangan usaha eceran rakyat, jawaban 

pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para ketua e-warong KUBE beranggapan bahwa 

e-warong KUBE berkembang dengan cara pembagian tugas yang jelas dalam 

pengembangan usaha eceran rakyat. 

Keragaman produk yang dijual dapat mempengaruhi promosi dan pendapatan 

anggota e-warong KUBE, setiap anggota seharusnya dapat menjual produk yang 

dihasilkan di etalase e-warong. Tabel 5.75 menunjukkan kemampuan e-warong KUBE 

untuk saling melengkapi produk yang tersedia di e-warong KUBE.   

 

 



130 
 

 

Tabel 5.75. Tabel Silang Kota * Saling Melengkapi Keragaman Produk 
 

   

saling melengkapi keragaman produk 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 0 0 4 4 

% within kota .0% .0% 100.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 1 0 30 31 

% within kota 3.2% .0% 96.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 1 11 21 33 

% within kota 3.0% 33.3% 63.6% 100.0% 

Kota Bekasi Count 1 15 16 32 

% within kota 3.1% 46.9% 50.0% 100.0% 

Total Count 3 26 71 100 

% within kota 3.0% 26.0% 71.0% 100.0% 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan terdapat 100.0% responden ketua e-

warong dari Kota Banjar, 96,8% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 63,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, serta 50,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi yang menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa setiap anggota e-warong KUBE saling melengkapi keragaman produk yang 

dihasilkan untuk pengembangan usaha.  

 

5.1.2.4.  Pemberdayaan e-Warong KUBE 

E-Warong KUBE PKH adalah program pelayanan publik dari Kementerian 

Sosial untuk menyalurkan bantuan social, yang pada awalnya berupa bantuan uang 

tunai menjadi bantuan non-tunai. Untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang 

dimaksud maka ditetapkan kebijakan bantuan pengembangan usaha melalui Elektronik 

Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Bersama (e-Warong KUBE 

PKH). Inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE PKH yaitu meningkatkan akses 

masyarakat miskin terhadap sumberdaya sosial ekonomi. Inovasi ini berupa perubahan 

sistem penyaluran bantuan yang dahulu berupa pemberian bantuan sosial uang tunai 
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berubah menjadi bantuan sosial non-tunai menggunakan kecanggihan teknologi 

internet. Peningkatan prakarsa dan peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin. Inovasi ini berupa pemberdayaan masyarakat penerima manfaat untuk 

mengelola bantuan sosial berupa bantuan pangan dari pemerintah dalam bentuk e-

Warong KUBE PKH untuk mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan 

kemiskinan. 

Penelitian ini melihat pemberdayaan e-warong KUBE apabila dilihat dari 

kemampuan mereka membeli beras, telur, sayuran, daging dan ikan. Pemberdayaan e-

warong juga dilihat dari peningkatan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan 

Nasional Non Tunai sehingga bantuan pangan non tunai dinilai lebih efisien serta 

mampu untuk menyisihkan penghasilan untuk menabung dan membiayai pendidikan 

anak-anaknya serta dapat mengatasi masalah kesehatan keluarga, secara lebih jelas 

sejauhmana pemberdayaan e-warong yang berjalan selama ini dapat dilihat pada tabel 

5.76 yang menyatakan hasil penelitian tentang kemampuan e-warong untuk membeli 

beras. 

Tabel 5.76. Tabel Silang Kota * Kemampuan Membeli Beras  

 

   

kemampuan membeli beras 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 25 0 6 31 

% within kota 80.6% .0% 19.4% 100.0% 

Kota Bandung Count 18 5 10 33 

% within kota 54.5% 15.2% 30.3% 100.0% 

Kota Bekasi Count 18 6 8 32 

% within kota 56.3% 18.8% 25.0% 100.0% 

Total Count 62 11 27 100 

% within kota 62.0% 11.0% 27.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan terdapat 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar yang setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa 
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mereka mampu membeli beras 20 kg dalam sebulannya sedangkan 80,6% responden para 

ketua e-warong dari Kota Banjar, 67,7% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 

54,5% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 56,3% responden para 

ketua e-warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang 

menyebutkan bahwa para mereka mampu membeli beras 20 kg dalam sebulan untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya. Di samping beras, hasil penelitian tentang konsumsi telur 

sebanyak 5 kg dalam sebulan dijelaskan pada tabel 5.77. 

Tabel 5.77. Tabel Silang Kota * Konsumsi Telur  

 

   

Konsumsi Telur 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 0 4 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 30 0 1 31 

% within kota 96.8% .0% 3.2% 100.0% 

Kota Bandung Count 31 2 0 33 

% within kota 93.9% 6.1% .0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 31 1 0 32 

% within kota 96.9% 3.1% .0% 100.0% 

Total Count 96 3 1 100 

% within kota 96.0% 3.0% 1.0% 100.0% 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan terdapat 100,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar dan 86,8% responden para ketua e-warong dari Kota 

Tasikmalaya, 93,9% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 96,9% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi yang menyatakan tidak setuju terhadap 

pernyataan, yang menyebutkan bahwa mereka mengkonsumsi telur 5 kg dalam sebulan, 

jawaban tersebut menunjukkan bahwa konsumsi telur keluarga para anggota e-warong 

KUBE tidak sampai 5 kg dalam sebulan, tergantung keinginan dan kebutuhan. Tabel 5.78 

menjelaskan hasil penelitian tentang konsumsi sayuran dari para anggota e-warong. 
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Tabel 5.78. Tabel Silang Kota * Konsumsi Sayuran  

 

   Konsumsi Sayuran 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 0 4 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 30 0 1 31 

% within kota 96.8% .0% 3.2% 100.0% 

Kota Bandung Count 31 2 0 33 

% within kota 93.9% 6.1% .0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 31 1 0 32 

% within kota 96.9% 3.1% .0% 100.0% 

Total Count 96 3 1 100 

% within kota 96.0% 3.0% 1.0% 100.0% 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 100,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar dan 96,8% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya, 

93,9% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 96,9% responden para 

ketua e-warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang 

menyebutkan bahwa mereka mampu mengkonsumsi sayuran 3 kali dalam seminggunya, 

jawaban tersebut menunjukkan bahwa konsumsi sayur keluarga para anggota e-warong 

KUBE tiga kali, artinya sudah memenuhi kebutuhan akan sayuran. Tabel 7.79 

menunjukkan kemampuan keluarga e-warong dalam membeli daging untuk konsumsi dan 

memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 
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Tabel 5.79. Tabel Silang Kota * Konsumsi Daging  

 

   

konsumsi daging 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 0 4 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 30 0 1 31 

% within kota 96.8% .0% 3.2% 100.0% 

Kota Bandung Count 31 2 0 33 

% within kota 93.9% 6.1% .0% 100.0% 

Kota Bekasi Count 31 1 0 32 

% within kota 96.9% 3.1% .0% 100.0% 

Total Count 96 3 1 100 

% within kota 96.0% 3.0% 1.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Tidak berbeda jauh dengan mengkonsumsi sayuran dan telur, untuk konsumsi 

daging 2 kali dalam sebulan juga disikapi oleh 100,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar dan 96,8% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya, 

93,9% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 96,9% responden para 

ketua e-warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang 

menyebutkan bahwa mereka mengkonsumsi daging 2 kali dalam sebulannya, jawaban 

tersebut menunjukkan bahwa konsumsi daging keluarga para anggota e-warong KUBE 

masih belum terpenuhi. Sedangkan kemampuan keluarga e-warong dalam membeli ikan 

yang menunjukkan tingkat konsumsinya dijelaskan pada tabel 5.80 berikut ini.   
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Tabel 5.80. Tabel Silang Kota * Konsumsi Ikan  

 

   konsumsi ikan 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 4 0 0 4 

% within kota 100.0% .0% .0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 29 0 2 31 

% within kota 93.5% .0% 6.5% 100.0% 

Kota Bandung Count 29 2 2 33 

% within kota 87.9% 6.1% 6.1% 100.0% 

Kota Bekasi Count 29 2 1 32 

% within kota 90.6% 6.3% 3.1% 100.0% 

Total Count 91 4 5 100 

% within kota 91.0% 4.0% 5.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Kemampuan keluarga e-warong dalam membeli dan konsumsi ikan sebanyak 2 

kali dalam sebulan sebagai kelengkapan gizi keluarga direspon oleh 100,0% responden 

para ketua e-warong dari Kota Banjar  dan 93,5% responden para ketua e-warong dari 

Kota Tasikmalaya, 87,9% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 90,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka mengkonsumsi ikan sebanyak 8 kali dalam 

sebulan. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa konsumsi ikan keluarga para anggota e-

warong KUBE tmasih perlu ditingkatkan. Tabel 5.81 menunjukkan peningkatan 

kemampuan e-warong dalam melakukan transaksi non tunai sebagai salah satu agenda 

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). 
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Tabel 5.81. Tabel Silang Kota * Peningkatan Transaksi Non Tunai  

 

   Peningkatan Transaksi Non Tunai 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 24 0 7 31 

% within kota 77.4% .0% 22.6% 100.0% 

Kota Bandung Count 24 2 7 33 

% within kota 72.7% 6.1% 21.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 20 4 8 32 

% within kota 62.5% 12.5% 25.0% 100.0% 

Total Count 71 6 23 100 

% within kota 71.0% 6.0% 23.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 75,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar  dan 77,4% responden para ketua e-warong dari Kota Tasikmalaya, 

72,7% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 62,5% responden para 

ketua e-warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang 

menyebutkan bahwa terjadi peningkatan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan 

Nasional Non Tunai (GNNT), banyak yang menjawab tidak setuju karena mereka tidak 

tahu berapa banyak transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai 

(GNNT) tersebut, selanjutnya pertanyaan mengenai penyaluran bantuan pangan non tunai 

secara lebih efisien, hasil penelitian sebagai djelaskan pada tabel 5.82. 
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Tabel 5.82. Tabel Silang Kota * Bantuan Pangan Non Tunai Lebih Efisien  

 

   bantuan pangan non tunai lebih efisien 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 17 2 12 31 

% within kota 54.8% 6.5% 38.7% 100.0% 

Kota Bandung Count 10 8 15 33 

% within kota 30.3% 24.2% 45.5% 100.0% 

Kota Bekasi Count 8 11 13 32 

% within kota 25.0% 34.4% 40.6% 100.0% 

Total Count 38 21 41 100 

% within kota 38.0% 21.0% 41.0% 100.0% 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, bahwa 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar mereka tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai dinilai lebih efisien begitu juga dengan 

54,8% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya sedangkan 45,5% responden para 

ketua e-warong dari Kota Bandung dan 40,6% responden para ketua e-warong dari Kota 

Bekasi mereka semuanya menyatakan setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai dinilai lebih efisien. 

Tabel 5.83 menyatakan pernyataan mengenai kemampuan para anggota e-warong 

untuk menyisihkan penghasilan untuk menabung sebagai hasil dari e-warong KUBE, 

meskipun penghasilannya sedikit tetapi ada beberapa e-warong yang sudah berusaha 

menyisihkan penghasilannya.  
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Tabel 5.83. Tabel Silang Kota * Kemampuan Menyisihkan Penghasilan  
 

   Kemampuan untuk Menyisihkan 

Penghasilan 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 1 0 3 4 

% within kota 25.0% .0% 75.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 5 2 24 31 

% within kota 16.1% 6.5% 77.4% 100.0% 

Kota Bandung Count 11 9 13 33 

% within kota 33.3% 27.3% 39.4% 100.0% 

Kota Bekasi Count 13 12 7 32 

% within kota 40.6% 37.5% 21.9% 100.0% 

Total Count 30 23 47 100 

% within kota 30.0% 23.0% 47.0% 100.0% 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, bahwa 75,0% responden para ketua e-

warong dari Kota Banjar setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa para 

anggota e-warong bisa menyisihkan penghasilan untuk menabung sebagai hasil usaha dari 

e-warong KUBE, begitu juga dengan 77,4% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya 

dan  39,4% responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, sedangkan  40,6% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap 

pernyataan yang menyebutkan bahwa para anggota e-warong bisa menyisihkan 

penghasilan untuk menabung sebagai hasil dari e-warong KUBE. Tabel 5.84 menjelaskan 

tentang kemampuan untuk membiayai pendidikan anak-anak berdasarkan hasil usaha e-

warong. 
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Tabel 5.84. Tabel Silang Kota * Kemampuan Membiayai Pendidikan  

 

   

kemampuan membiayai pendidikan 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 18 5 8 31 

% within kota 58.1% 16.1% 25.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 23 5 5 33 

% within kota 69.7% 15.2% 15.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 21 7 4 32 

% within kota 65.6% 21.9% 12.5% 100.0% 

Total Count 65 17 18 100 

% within kota 65.0% 17.0% 18.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 75,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar, 58,1% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 69,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung, serta 65,6% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa pendapatan dari e-warong mampu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. 

Biaya pendidikan masih mendapat bantuan PKH yang mereka terima, hal ini 

menunjukkan bahwa hasil dari e-warong belum sepenuhnya bisa digunakan untuk 

membiayai pendidikan anak-anaknya. Tabel 5.85 menunjukkan kemampuan e-warong 

dalam mengatasi masalah kesehatan keluarga. 
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Tabel 5.85. Tabel Silang Kota * Mengatasi Masalah Kesehatan  

 

   mengatasi maslaah kesehatan 

Total    tidak setuju kurang setuju setuju 

kota Kota Banjar Count 3 0 1 4 

% within kota 75.0% .0% 25.0% 100.0% 

Kota Tasikmalaya Count 19 4 8 31 

% within kota 61.3% 12.9% 25.8% 100.0% 

Kota Bandung Count 23 5 5 33 

% within kota 69.7% 15.2% 15.2% 100.0% 

Kota Bekasi Count 21 7 4 32 

% within kota 65.6% 21.9% 12.5% 100.0% 

Total Count 66 16 18 100 

% within kota 66.0% 16.0% 18.0% 100.0% 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

 

Hasil penelitian di atas memperlihatkan, 75,0% responden para ketua e-warong 

dari Kota Banjar, 61,3% responden ketua e-warong Kota Tasikmalaya dan 69,7% 

responden para ketua e-warong dari Kota Bandung serta 65,6% responden para ketua e-

warong dari Kota Bekasi menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang menyebutkan 

bahwa pendapatan dari e-warong mampu mengatasi masalah kesehatan keluarga, jawaban 

tersebut menunjukkan bahwa pendapatn dari e-warung belum mampu untuk membiayai 

kesehatan keluarga jika terjadi gangguan kesehatan pada anggota keluarga. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

    Penelitian ini disamping mengungkapkan hubungan antar variabel, juga 

mengungkap hubungan kausal antara variabel melalui transformasi data ordinal ke 

interval dengan menggunakan statistik parametrik. Telaahan yang cocok untuk analisis 

hubungan tersebut adalah analisis jalur (path analysis).  

  Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa kemitraan e-warong dalam tata kelola bisnis dan kemitraan e-

warong dalam penanganan resiko bisnis berpengaruh terhadap dinamika kelompok 
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sehingga berdampak pada pemberdayaan e-warong KUBE, pengujian dilakukan secara 

simultan dan parsial. Sebelum pengujian hipotesis tersebut dilakukan, maka terlebih 

dahulu diperlihatkan gambar mengenai pengaruh struktural dan koefisien jalur X1, X2 

dan Y terhadap Z, sebagai berikut:                

                                                                                                                                                ρYε1                                             ρZε2                                         

                                                

                                                                            

                                                                                                                                             

                                            rX1X3                                                                                          ρZ2Z1                                                  

                                                                                                                     

                   

Gambar 4.1. Struktur Lengkap                                                                                       

Dimana : 

X1  =  Kemitraan dalam tata kelola bisnis 

X2 = Kemitraan dalam penanganan resiko bisnis 

Y = Dinamika Kelompok 

Z =  Pemberdayaan e-warong 

        =     Epsilon,  yaitu  menunjukkan  variabel  atau  faktor  residual  yang menjelaskan  

pengaruh  variabel lain  yang  telah teridentifikasi oleh teori, tetapi tidak 

diteliti atau variabel lainnya yang belum teridentifikasi oleh teori, atau 

muncul sebagai akibat dari kekeliruan pengukuran variabel  (Sudjana, 1998). 

Berdasarkan perhitungan data hasil penelitian, maka diperoleh koefisien jalur 

untuk struktur lengkap, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

Z2 Z1 

X2 

X1 

Z Y 
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Gambar 4.2. 

Nilai Koefisien Jalur pada Struktur Lengkap 

Rekapitulasi dari hasil pengujian statistik untuk mengetahui besarnya pengaruh 

langsung, tidak langsung dan pengaruh total adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.86. Rekapitulasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Setiap Variabel 

Variabel Pengaruh langsung Pengaruh tidak 

langsung 

Pengaruh total 

Variabel X1 ke Y 5,60% 5,03%      10,6% 

Variabe. X2 ke Y 48,4% 5,03%       53,4% 

Variabel lain         36,0% 

Total   100.000% 

Variabel Y ke Z 66,4%         66,4% 

Pengaruh variabel 

lain 

         33,6% 

Total   100.000% 
Sumber: Data hasil penelitian yang diolah, Agustus 2010 

Untuk menguji pengaruh variabel penyebab terhadap variabel akibat secara 

parsial digunakan statistik uji t-student dengan derajat bebas n-k-1. Dan untuk menguji 

pengaruh variabel penyebab terhadap variabel akibat secara serempak digunakan 

Z2 Z1 

X2 

X1 

Z Y 





y z
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statistik uji F. Secara lebih jelas pengaruh-pengaruh dari setiap variabel adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.87. Rekapitulasi Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

Hipotesis Koefi-

sien 

Fhitung Ftabel thitung ttabel Kesimpulan 

Pengujian Simultan 

Kemitraan dalam tata 

kelola bisnis  (X1) dan  

Kemitraan dalam 

penanganan resiko bisnis 

(X2) berpengaruh 

terhadap Dinamika 

kelompok (Y) 

 85,425 3.040   

H0 ditolak: Kemitraan dalam tata 

kelola bisnis dan kemitraan dalam 

penanganan resiko bisnis  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

dinamika kelompok. 

H1 diterima: Kemitraan dalam 

tata kelola bisnis dan kemitraan 

dalam penanganan resiko bisnis  

berpengaruh signifikan terhadap 

dinamika kelompok. 

Dinamika kelompok (Y) 

berpengaruh terhadap 

Pemberdayaan e-warong 

KUBE (Z)  193,448 3.040   

H0 ditolak: Dinamika kelompok 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pemebrdayaan e-warong 

KUBE. 

H1 diterima: Dinamika kelompok 

berpengaruh signifikan terhadap 

pemebrdayaan e-warong KUBE. 

Pengujian Parsial 

Kemitraan dalam tata 

kelola bisnis (X1) 

berpengaruh terhadap 

dinamika kelompok  (Y) 
0,236   3,666 1.645 

H0 ditolak: Kemitraan dalam tata 

kelola bisnis tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dinamika 

kelompok. 

H1 diterima: Kemitraan dalam 

tata kelola bisnis berpengaruh 

signifikan terhadap dinamika 

kelompok. 

Kemitraan dalam 

pennaganan resiko bisnis 

(X2) berpengaruh 

terhadap dinamika 

kelompok  (Y) 
0,696   10,820 1.645 

H0 ditolak: Kemitraan dalam 

penanganan resiko bisnis tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

dinamika kelompok. 

H1 diterima: Kemitraan dalam 

penanganan resiko bisnis 

berpengaruh signifikan terhadap 

dinamika kelompok. 
Sumber: Data hasil penelitian yang diolah, Agustus 2018 

Jika diagram struktur yang lengkap ini dipecah maka akan menjadi beberapa 

substruktur, yaitu Substruktur 1 dan substruktur 2. Penjelasan masing-masing 

substruktur adalah sebagai berikut: 
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1. Sub struktur 1 

Sub Struktur 1 ini untuk melihat pengaruh X1 (Kemitraan dalam tata kelola 

bisnis) dan X2 (Kemitraan dalam penanganan resiko bisnis) terhadap dinamika 

kelompok (Y), atau secara lebih jelas bisa dilihat pada gambar 4.3. berikut ini: 

          

 

 

 

 

Gambar 4.3. Koefisien Jalur pada Substruktur 1 

                                                                                                

 

 

 

 

Gambar 4.4. Besarnya Pengaruh  Variabel X1 
 dan X2  ke Y 

Berdasarkan nilai-nilai koefisien jalur tersebut dapat dihitung bahwa besarnya 

pengaruh X1 ke Y adalah sebesar 0.106 dan pengaruh X2 ke Y adalah sebesar 0.534,   

dengan besarnya pengaruh variabel lain adalah sebesar 0.360 untuk lebih jelasnya 

  Y1 

x3y = 0,696 

x1y = 0,236 

X1 X2 

rx1x3 = 0.306 

  Y1 

 

 

rx1x3 = 0.306 
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X3 
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besar pengaruh dapat dilihat pada gambar 4.4. Perhitungan yang menghasilkan 

besarnya nilai-nilai pengaruh tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh X1 terhadap Y 

  Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X1 terhadap Y 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh langsung 

Y X1 Y = ρYX1 . ρYX1 

         =  (0.236)(0.236) 

         = 0.056 

b. Pengaruh tidak langsung 

Y X1  X2  Y = ρYX1.rx1x2. ρYX2 

      = (0.236)(0.306)(0.696) 

     = 0,050 

         Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan 

tidak langsung  X1 terhadap Y adalah:  

(YX1Y)+(YX1X2Y) = 0.056+0.050 

                                                  = 0.106 

Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut : 

 Pengaruh X1 terhadap Y =5.60% 

 Pengaruh X1 terhadap Y melalui X2 = 5,0% 

Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X1 terhadap Y adalah 

10,6%. 

 

 

4.3.2.2. Pengaruh X2 terhadap Y 

  Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X2 terhadap Y 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengaruh langsung 
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Y X2 Y = ρ YX2 . ρ YX2 

          =  (0.696)(0.696) 

          =  0.484 

b. Pengaruh tidak langsung 

Y X1  X2  Y = ρ YX1.rx1x2. ρ YX2 

         = (0.236)(0.306)(0.696) 

       = 0.050 

          Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan 

tidak langsung  X 2 terhadap Y adalah:  

(Y1X2Y1)+(Y1X1X2Y1) = 0.484+0.050 

                                                   = 0.534 

Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut: 

 Pengaruh X2 terhadap Y1 =48,4% 

 Pengaruh X2 terhadap Y1 melalui X2 = 5,03 % 

    Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X2 terhadap Y adalah 

53,4%. 

 Pengaruh bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y adalah 64,0%. Hasil perhitungan 

secara jelas bisa dilihat pada tabel 5.88. 

Tabel 5.88. Rekapitulasi Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

No Jalur Pengaruh langsung dan 

tidak langsung (%) 

Kumulatif (%) 

1 Y1X1 10,6 10,6 

2 Y1X2 53,4 64,0 

 Pengaruh Variabel lain 36,0 

 Total Pengaruh          100.000 
        Sumber: Data hasil penelitian yang diolah, Agustus 2018 

   Data pada tabel 5.88 menunjukkan bahwa variabel kemitraan e-warong dalam 

penanganan resiko bisnis memiliki pengaruh yang paling besar terhadap dinamika 

kelompok, selanjutnya diikuti oleh variabel kemitraan e-warong dalam tata kelola 
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bisnis. Besarnya nilai pengaruh dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

a. Pengaruh Variabel Kemitraan dalam tata kelola bisnis  (X1) terhadap 

Dinamika kelompok (Y) 

        Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel kreativitas berpengaruh 

terhadap kemampuan permodalan adalah sebesar 0.106 atau 10,6%, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel kemitraan dalam tata kelola bisnis (dengan sub 

variabel tahap persiapan, pencatatan administrasi, pengembangan usaha dan respon 

terhadap persaingan) terhadap dinamika kelompok.  

 

b.  Pengaruh Variabel Kemitraan dalam penanganan resiko bisnis  (X2) terhadap 

Dinamika kelompok (Y) 

     Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel kemitraan dalam penanganan 

resiko bisnis adalah sebesar 0.534 atau 53,4%, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel kemitraan dalam penanganan resiko bisnis (dengan sub 

variabel kemitraan dengan perbankandan kemitraan dengan prisnsipal dan switching) 

terhadap dinamika kelompok. 

 

c. Pengaruh Variabel Lain  () terhadap Kemampuan Permodalan (Y) 

   Berdasarkan hasil analisis diperoleh adanya pengaruh variabel kemitraan dengan 

tata kelola bisnis dan kemitraan dalam penanganan resiko bisnis, yang berpengaruh 

sebesar 64,0%. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 36,0% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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2.  Substruktur 2 

Sub Struktur 2 ini untuk menganalisis pengaruh variabel dinamika kelompok 

(Y) terhadap variabel pemberdayaan e-warong KUBE (Z), atau secara lebih jelas bisa 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 5.9. Koefisien Jalur pada Substruktur 4     

Berdasarkan nilai-nilai koefisien jalur tersebut dapat dihitung bahwa besarnya 

pengaruh Y ke Z  adalah sebesar 0.815,   dengan besarnya pengaruh variabel lain adalah 

sebesar 0.336, untuk lebih jelasnya besar pengaruh dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 

 

                     0.336=33,6% 

 

 

Gambar 5.10. Besarnya Pengaruh  Variabel Y ke Z 

 

Besarnya pengaruh dinamika kelompok terhadap pemberdayaan e-warong 

KUBE adalah sebesar 66,4%, hal ini menunjukkan bahwa dinamika kelompok sangat 
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mempengaruhi terhadap pemberdayaan e-warong KUBE. Namun dinamika kelompok 

responden masih rendah, sehingga pemberdayaan e-warong KUBE pun masih rendah. 

 

5.1.2.5.  Identifikasi Potensi dan Hambatan Pelaksanaan e- Warong 

Identifikasi Potensi dan Hambatan Pelaksanaan e- Warong berdasarkan hasil 

penelitian disusun berdasarkan analisis SWOT, yaitu dengan mengacu pada kekuatan, 

kelemahan, kesempatan dan ancama dalam melaksanakan e-warong. 

A. Dimensi Kekuatan (Strength) pada e-Warong KUBE  

Program e-warong mendapat dukungan dari Kementerian Sosial RI dalam 

rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta 

untuk mendorong keuangan inklusif. Melalui penggunaan sistem perbankan 

diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya 

transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan 

mengurangi penyimpanan. Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, rastra 

diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari 

bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial (pangan). Beberapa hal yang menjadi 

kekuatan e-warong KUBE adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan kebijakan dari Kementerian Sosial RI 

2. Jiwa gotong royong pada setiap kelompok 

3. Program memiliki tujuan: 

1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan 

pangan. 

2) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM 

3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi 

KPM. 

4) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi 

kebutuhan pangan. 

5) Mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) 
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4. Program memiliki manfaat: 

1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekalgus sebagai mekanisme 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 

2) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai 

(GNNT). 

3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Naasional 

Keungan Inklusif (SNKI). 

4) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. 

5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan 

kecil di bidang perdagangan. 

5. Prinsip Umum: 

1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM 

2) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, 

berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur/gula) sesuai dengan 

preferensi. 

3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM 

4) Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM 

Kekuatan e-warong KUBE diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan 

program Bantuan Pangan secara non tunai. Selain meningkatkan ketepatan kelompok 

sasaran, jugauntuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak 

pilihan dan kendali kepada rakyat miskin. 

 

B. Dimensi Kelemahan (Weaknesess) pada e-Warong KUBE 

Pencapaian tujuan program Bantuan Pangan secara non tunai tidak lepas dari 

kelemahan-kelemahan yang harus diantisipasi. Kelemahan tersebut berkaitan dengan 

dinamika kelompok pada KUBE setelah menjadi e-warong, jiwa kewirausahaan pelaku 

e-warong KUBE serta pendamping sosialnya, akses permodalan, akses pemasaran, 

produktivitas, aspek teknis pelaksanaan program, kualitas bahan pangan serta 
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pengetahuan tentang akses jasa keuangan. Beberapa kelemahan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas dinamika kelompok rendah 

2. Rendahnya pengetahuan tentang kewirausahaan 

3. Rendahnya jiwa kewirausahaan (kreativitas dan inovasi) 

4. Rendahnya akses permodalan 

5. Rendahnya kemampuan pemasaran produk 

6. Produktivitas rendah 

7. Keterampilan pada masing-masing anggota bervariasi sehingga menjadi kendala 

dalam operasionalnya untuk secara bersama-sama memanfaatkan toko/outlet. 

8. Transaksi non tunai belum familiar bagi KPM 

9. Waktu memperoleh bantuan sering terlambat. 

10. Kualitas bahan pangan (beras dan telur) rendah  

11. E-warong KUBE lebih banyak tutup, kunci ruangan tidak diberikan kepada 

anggota, sehingga anggota berjalan sendiri-sendiri 

12. Usaha eceran rakyat untuk melayani KPM belum berkembang 

13. Akses jasa keuangan kepada KPM belum berkembang. 

 

C. Dimensi Kesempatan (Opportunity) pada e-Warong KUBE  

Program Bantuan Pangan Non Tunai memberi kesempatan kepada pelaku usaha 

e-warong KUBE untuk berkembang, dengan penerima manfaat adalah Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) yaitu penduduk dengan kondisi social ekonomi 25% 

terendah di daerah pelaksanaan. Jumlah penduduk dengan kondisi demikian masih 

tinggi di Indonesia, sehingga menjalin mitra dengan Pemerintah dan Perusahaan 

menjadi salah satu alternatif KUBE untuk maju. Beberapa kesempatan yang dapat 

dicapai oleh KUBE menuju ke tujuan program dan pengembangannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan melalui program Corporate Social 

Responsibility (CSR) 
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2. Pengembangan modal usaha dari perbankan 

3. Meningkatkan kualitas dinamika kelompok  

4. Meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan 

5. Meningkatkan jiwa kewirausahaan (kreativitas dan inovasi) 

6. Meningkatkan akses permodalan 

7. Meningkatkan kemampuan pemasaran produk 

8. Meningkatkan Produktivitas  

9.  Meningkatkan  kemampuan KPM dalam melakukan transaksi non tunai  

10.  Memperoleh bahan pangan (beras dan telur) tepat waktu. 

11.  Memperoleh bahan pangan (beras dan telur) yang berkualitas 

12.  E-warong KUBE beroperasi setiap hari 

13. Berkembangnya usaha eceran rakyat untuk melayani KPM melalui e-warong 

14. Menjadi agen pembayaran listrik, PAM dan telepon serta penjualan pulsa 

15. Akses jasa keuangan kepada KPM belum berkembang 

 

D.  Dimensi Ancaman (Threat) pada e-Warong KUBE 

 e-Warong KUBE mengelola dana yang diterima oleh Keluarga Penerima 

Manfaat sebesar 110.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan 

hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-warong. Apabila bantuan tidak 

dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan teetap tersimpan dan terakumulasi 

dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam 

Program ini berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi KPM. Penambahan jenis 

komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi. 

Pelaksanaan penyaluran bantuan non tunai memerlukan kohesivitas yang kuat di 

kalangan pelaku e-warong KUBE. Hal lain yang menjadi ancaman adalah sebagai 

berikut: 

1. Kohesivitas kelompok yang rendah mengakibatkan kelompok terancam bubar 

karena tidak ada penghasilan, dan warung lebih sering tutup.   

2. Dana bantuan belum memberi manfaat optimal menurut KPM.  
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3. Peluang usaha dimanfaatkan oleh pihak lain yang bukan anggota e-warong KUBE
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Tabel 5.89. Hasil Analisis SWOT pada e-Warong KUBE 

 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weaknesess) 

1. Dukungan dana sebesar Rp. 20.000.000,-/KUBE 

2. Dukungan kebijakan dari Kementerian Sosial RI 

3. Jiwa gotong royong pada setiap kelompok 

4. Program memiliki tujuan: 

1) Mengurangi beban pengeluaran KPM elalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. 

2) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM 

3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. 

4) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi 

kebutuhan pangan. 

5) Mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs) 

5. Program memiliki manfaat: 

1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekalgus sebagai mekanisme 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 

2) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai 

(GNNT). 

3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Naasional Keungan 

Inklusif (SNKI). 

4) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. 

5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di 

bidang perdagangan. 

6. Prinsip Umum: 

1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM 

2) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, 

jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi 

3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM 

4) Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM 

1. Kualitas dinamika kelompok rendah 

2. Rendahnya pengetahuan tentang 

kewirausahaan 

3. Rendahnya jiwa kewirausahaan (kreativitas 

dan inovasi) 

4. Rendahnya akses permodalan 

5. Rendahnya kemampuan pemasaran produk 

6. Produktivitas rendah 

7. Keterampilan anggota e-warong KUBE 

yang bervarias sehingga menjadi masalah 

dalam mengelola toko/outlet secara 

bersama-sama. 

8. Transaksi non tunai belum familiar bagi 

KPM 

9. Waktu memperoleh bantuan sering 

terlambat. 

10. Kualitas bahan pangan (beras dan telur) 

rendah  

11. E-warong KUBE lebih banyak tutup, kunci 

ruangan tidak diberikan kepada anggota, 

sehingga anggota berjalan sendiri-sendiri 

12. Usaha eceran rakyat untuk melayani KPM 

belum berkembang 

13. Akses jasa keuangan kepada KPM belum 

berkembang 
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Kesempatan (Opportunity)  Ancaman (Threat) 

1. Menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan melalui program Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

2. Pengembangan modal usaha dari perbankan 

3. Meningkatkan kualitas dinamika kelompok  

4. Meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan 

5. Meningkatkan jiwa kewirausahaan (kreativitas dan inovasi) 

6. Meningkatkan akses permodalan 

7. Meningkatkan kemampuan pemasaran produk 

8. Meningkatkan Produktivitas  

9. Meningkatkan  kemampuan KPM dalam melakukan transaksi non tunai  

10. Memperoleh bahan pangan (beras dan telur) tepat waktu. 

11. Memperoleh bahan pangan (beras dan telur) yang berkualitas 

12. E-warong KUBE beroperasi setiap hari 

13. Berkembangnya usaha eceran rakyat untuk melayani KPM melalui e-warong 

14. Menjadi agen pembayaran listrik, PAM dan telepon serta penjualan pulsa 

15. Akses jasa keuangan kepada KPM belum berkembang 

1. Kohesivitas kelompok yang rendah 

mengakibatkan kelompok terancam bubar. 

2. Dana bantuan tidak memberi manfaat 

optimal 

3. Peluang usaha dimanfaatkan oleh pihak 

lain yang bukan anggota e-warong KUBE 

Sumber: Hasil penelitian, Mei, 2017  
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E. Upaya Mengatasi Masalah KUBE e-Warong 

 Upaya mengatasi masalah KUBE e-warong harus terintegrasi antara pihak 

Kementerian Sosial, Bank penyalur dan pengembangan mitra termasuk perusahaan 

yang dapat membantu memberi bantuan modal usaha. Sampai saat ini upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi e-warong KUBE belum 

banyak, yaitu sebagai berikut: 

1) Melaksanakan edukasi kepada Pengelola e-warong KUBE terkait dengan 

penggunaan digital technology untuk mengembangkan bisnis e-waronf. 

2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH secara 

terus  menerus meningkatkan kemampuannya untuk menyampaikan beberapa hal 

penting kepada pengeloa e-warong berkaitan dengan: 

a. Manajemen bisnis e-warong. 

b. Peningkatan jiwa kewirausahaan, sehingga pelaku e-warong tidak mudah 

menyerah dan memanfaatkan sumber yang ada secara optimal untuk 

meningkatkan penghasilan. 

c. Kemungkinan Perluasan jenis usaha pada e-warong KUBE dengan menerima 

pembayaran PAM, telepon, listrik dan penjualan pulsa, sehingga dapat 

menambah penghasilan e-warong KUBE. 

d. E-Warong KUBE sebagai agen bank juga melayani penjualan bahan pangan 

untuk umum, harus tetap dijaga agar warung tetap buka dengan 

mengoptimalkan potensi keterampilan yang dimiliki oleh anggota e-warong 

KUBE. 

Pendampingan di lapangan terhadap e-warong KUBE lebih banyak dilakukan oleh 

pendampng PKH, sehingga peningkatan keterampilan mereka sangat penting agar 

dapat membina e-warong KUBE, yang ketergantungannya sangat tinggi terhadap 

pendamping. Jika tidak didampingi, maka pelaku e-warong cenderung beraktifitas 

sendiri-sendiri dan semakin meemahkan dinamika kelompok, yang akhirnya warung 

selalu tutup dan terancam bubar.  
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Beberapa pendamping PKH sudah mampu menggerakkan pelaku e-warong 

dengan menggunakan teknologi digital, salah satunya adalah dengan membantu 

memasarkan produk yang dihasilkan e-warung melalui media online, yang telah 

disediakan oleh mitra Himbara (Himpunan Bank Negara). Kemampuan memanfaatkan 

alat teknologi ini sangat penting karena e-warong bersaing dengan agen lainnya yang 

lebih dulu telah menguasai teknologi digital. 

 

F . Model Pemberdayaan e-Warong KUBE 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan model konseptual yang 

dirancang untuk dapat mewujudkan Pemberdayaan e-Warong KUBE. Model 

konseptual ini menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan pendamping PKH 

KUBE dalam hal kewirausahaan dan manajemen bisnis dan juga berdasarkan 

pertimbangan: 

1. Pelaku e-warung pada umumnya pelaku bisnis yang baru saja menekuni bisnis e-

warung, sehingga memerlukan pencerahan dari pendamping secara intensif. 

2. Ketika dihadapkan pada masalah bisnis dan kerugian usaha mereka lebih banyak 

menyerah. Pendamping PKH juga banyak berperan sebagai konselor bisnis, yang 

memberikan motivasi untuk terus melanjutkan usahanya.  

Komponen penting dalam kegatan e-warong adalah meningkatkan jiwa 

kewirausahaan anggota KUBE dan pendamping sosialnya. Adanya e-warong ini akan 

memudahkan KPM dalam pemenuhan kebutuhan pangan seperti beras sejahtera dan 

PKH. Jangkauan pertumbuhan e-warong akan dpusatkan di Kecamatan atau 

Kelurahan, diharapkan secara signifikan mampu menekan harga sehingga lebih 

kompetitif dibanding dengan di pasaran. Harga komoditas berbeda jauh dibandingkan 

dengan membeli produk di luar e-warong. Pengembangan berikutnya akan lebih 

holistik seperti bantuan LPG 3 kg, pupuk, KIS dar Kementrian Kesehatan dan KIP dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semuanya dapat bertransaksi dengan satu 

kartu yang disebut Kartu Bisa. Model konseptual yang menggambarkan mengapa 

pendamping PKH penting sebagai berikut: 
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Multiflyer effect  
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Gambar 1. Model Konseptual e-Warong KUBE 

Keberhasilan e-warong tidak terlepas dari peran pendamping PKH yang harus 

memiliki pengetahuan tentang manajemen bisnis, jiwa kewirausahaan yang kuat serta 

penguasaan teknologi informasi yang memadai, sehingga dapat memberikan 

pendampingan kepada e-warong yang merupakan bisnis pada tataran kelompok, terdiri 

Masalah: 
1. Rendahnya kemampuan 

manajemen bisnis 
2. Rendahnya pengetahuan 

kewirausahaan 
3. Rendahnya penguasaan 

teknologi informasi 

Masalah: 
1. Kemampuan manajemen bisnis 

rendah karena sebagai pemula 
2. Jiwa wirausaha rendah 
3. Penguasaan teknologi informasi 

rendah 

Kegiatan: 
1. Peningkatan kapasitas manajemen 

bisnis (Manajemen Pemasaran, 
Manajemen Permodalan, Manajemen 
Resiko, Business Plan) 

2. Pelatihan kewirausahaan 
3. Peningkatan kemampuan penguasaan 

teknologi informasi 

Mendapatkan bimbingan dari 
pendamping PKH tentang: 
1. Manajemen bisnis  
2. Jiwa wirausaha rendah 
3. Penggunaan teknologi informasi 

untuk pengembangan bisnis 

 

Hasil: 
1. Meningkatnya kapasitas manajemen 

bisnis 
2. Meningkatnya kemampuan 

kewirausahaa 
3. Meningkatnya penggunaan 

teknologi informasi untuk bisnis 

Manfaat: 
1. Dinamika kelompok bisnis lebih positif 
2. Manajemen bisnis lebih baik 
3. Menguatnya Jiwa wirausaha  
4. Meningkatnya penggunaan teknologi 

informasi untuk pengembangan bisnis 

 

INPUT 

PROSES 

PROSES 

Peningkatan 
kapasitas 

 

Tercapainya tujuan e-warong PKH KUBE: 
1. Pemberdayaan ekonomi 
2. Pemberdayaan sosial 

 

Pendamping e-warong PKH KUBE Pelaku e-warong PKH KUBE 
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dari 10 orang. Masalah yang dihadapi pendamping e-warong KUBE PKH sebagai 

mitra berdasarkan hasil penelitian adalah rendahnya dinamika kelompok di lingkungan 

anggota, yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam bidang pemasaran, 

permodalan dan teknologi informasi.  

1. Rendahnya kemampuan manajemen bisnis 

Kemampuan manajemen bisnis berkaitan dengan pemahaman dalam ruang lingkup 

manajemen yaitu  Manajemen Pemasaran, Manajemen Permodalan, Manajemen 

Resiko, Business Plan 

1) Manajemen Pemasaran 

Pelaksana dan pengelola e-Warong KUBE PKH adalah KUBE Jasa yang 

anggotaya berasal dari peserta PKH dan penerima Raskin/Rastra yang 

ditetapkan oleh Dinas Sosial Kab/Kota. Setiap e-warong diperbolehkan untuk 

melaksanakan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yaitu serangkaian kegiatan 

yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber 

daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan 

produktifitas kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan penghasilan dan 

menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.  

Usaha Ekonomis Produktif (UEP) memungkinkan e-warong KUBE 

meningkatkan variasi produk dan jasa yang dijual, tidak hanya kepada KPM 

tetapi juga kepada masyarakat umum, hal ini telah didukung oleh adanya 

warung dan etalase, namun e-warong belum mengoptimalkan potensi sumber 

daya yang telah dimiliki, termasuk sumber daya manusia e-warong. Usaha skala 

mikro (micro enterprise) seringkali terkendala berbagai permasalahan terutama 

dibidang pemasaran, apalagi dalam kondisi harus bersaing dengan perusahaan 

skala menengah ataupun industri skala besar lainnya(17). Berdasarkan temuan 

penelitian adalah bahwa jejaring dari kalangan teman ataupun saudara maupun 

kenalan membuat usaha skala mikro seperti e-warong kurang mengutamakan 

pentingya komunikasi pemasaran sebagai berikut: 
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1. Branding maupun label e-warong yang kuat dengan label yang lebih 

marketable untuk menghadapi pesaing warung di sekitarnya. Hal ini perlu 

dipersiapkan karena pelaku bisnis sudah memiliki rencana untuk menjual 

olahan makan sebagai pengembangan usaha mereka. 

2. Peningkatan penataan bagi seluruh produk yang dijual. 

3. Memperluas jaringan mitra selain BNI dan Bulog agar pasokan tetap 

berjalan stabil. 

4. Adanya aturan peran dan fungsi koordinasi yang jelas dalam kelompok, 

baik dalam penjadwalan piket di warung maupun dalam pembagian 

keuntungan. 

5. Pelatihan tentang teknik pemasaran bagi usaha kelompok skala kecil. 

6. Memperluas model dan saluran komunikasi pemasaran untuk membidik 

target konsumen yang lebih luas. 

2) Manajemen Permodalan 

Besaran bantuan e-warong adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah 

untuk 1 (satu) warung, dengan perician untuk rehabilitasi warung, pembelian 

rak, pembelian etalase dan sarana/peralatan pendukung lainnya. Modal dalam 

bentuk sarana yang dimiliki e-warong adalah 1) Warung KUBE PKH, 2) 

Tempat display/etalase dan penyimpanan barang/rak, 3) Papan nama agen, 

dan 4) Papan nama e-warong. Sedangkan modal dalam bentuk alat bantu 

adalah 1) Mesin EDC (Electronic Data Capture), 2) Jaringan internet, 3) 

Smartphone/tablet.  

Kredit yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang dapat membantu meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan 

laba para pelakuusaha mikro di Kelurahan Pekunden yang dilihat dari 

perbedaan variabel modal usaha, omzet penjualan, dan laba antara sebelum 

dan setelah mendapat kredit(18). Melalui penyuluhan dan peningkatan 

pengetahuan dari pelaku e-warong, maka sistem kredit jika dipatuhi aturan 
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dan ketentuannya dapat meningkatkan kemampuan permodalan, di samping 

juga peningkatan kewirausahaan pelaku e-warong.  

3) Manajemen Resiko 

Kemampuan untuk memahami Manajemen Resiko dangat penting 

terutama diperlukan saat menghadapi permasalahan dengan mitra e-warong 

KUBE, yaitu dengan Perbankan (BNI, BRI, BTN, Mandiri), Perum Bulog dan 

Distributor lainnya dan Koperasi. 

4) Business Plan;  

       Rencana bisnis diperlukan untuk pengembangan usaha warungan 

meskipun masih dalam skala kecil dan sederhana, sehingga pengelola e-

warong dapat memetakan potensi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia 

untuk mencapai tujuan.  

2. Rendahnya Pengetahuan Kewirausahaan  

Pengetahuan kewirausahaan sosial sangat penting karena lebih banyak pelaku 

e-warong KUBE yang mudah menyerah berhadapan dengan masalah dan tantangan. 

Keberhasilan e-warong akan tergantung pada seberapa kuatnya pelaku 

menunjukkan jiwa wirasuahanya dalam bentuk kreatifitas dan inovasi dalam 

melaksanakan usahanya. 

3. Rendahnya Penguasaan Teknologi Informasi 

Alat bantu yang didapatkan oleh e-warong adalah 1) Mesin EDC (Electronic 

Data Capture), 2) Jaringan internet, 3) Smartphone/tablet. EDC merupakan alat 

transaksi non tunai dengan menggunakan kartu untuk mendukung aktivitas 

layanan non tunai, namun frekuensi penggunaan EDC masih rendah di kalangan 

pelaku e-warong, salah satu penyebabnya adalah pemahaman pelaku e-warong 

tentang perluasan fungsi EDC dan juga jaringan internet yang disediakan oleh 

bank. Selain itu, e-warong juga mendapatkan fasilitas Smartphone/tablet yang 

dapat digunakan untuk memasarkan produk, namun karena keterbatasan 

pengetahuan tentang optimalisasi alat komunikasi tersebut menyebabkan alat 

bantu tersebut belum optimal. 



162 
 

Pemanfaatan TIK masih pada hal-hal yang bersifat umum belum secara 

sinergi untuk meningkatkan kinerja atau untuk mendukung pengelolaan usaha 

secara efisien; Persepsi responden terhadap kemanfaatan TIK pada bisnis tinggi; 

Pengusaha UKM memiliki minat besar dalam mengadopsi TIK untuk mengelola 

bisnis yang dijalankannya. 

 

5.2. Luaran yang Dicapai 

 Luaran yang dicapai pada penelitian ini merujuk pada bagan alir penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5.90. Luaran yang Dicapai 

No Luaran Bukti Fisik 

1 Jurnal internasional 

terakreditasi 

1. Surat diterima di ICT4T 

2. Draft artikel jurnal ke ... 

3. Bukti pembayaran 

4. Materi power point 

2 Prodising internasional 1. Surat diterima di ECIDEE 

2. Draft artikel ke ECIDEE 

3. Bukti pembayaran 

4. Materi power point 

5. Sebagai editor di IOP Publishing terindek Scopus 

3 Prosiding nasional Unjani 

4 Draft naskah invited 

speaker internasional 

Draft ke UUM 

5 Draft naskah invited 

speaker nasional 

1. Surat undangan dari Dinas Sosial Propinsi Jawa 

Barat 

2. Materi power point 

3. Foto 

6 Model konseptual 

Pemberdayaan e-Warong 

Ada, halaman 158 pada laporan kemajuan ini 
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Hasil penelitian ini telah dipresentasikan pada Dinas Sosial Propinsi Jawa 

barat pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, yang dihadiri oleh 18 peserta dari: 

1. Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat 

2. Supervisor Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Bandung 

3. Koordinator Teknis BPNT Kota Bandung 

4. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kec Lengkong Kota Bandung 

5. TKSK Kecamatan Rancasari Kota Bandung 

6. Supervisor Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Banjar  

7. Koordinator Teknis BPNT Kota Banjar  

8. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Pataruman Kota Banjar 

9. TKSK Kecamatan Purwaharja Kota Banjar 

10. Supervisor Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Bekasi 

11. Koordinator Teknis BPNT Kota Bekasi 

12. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi 

13. TKSK Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi 

14. Supervisor Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Tasikmalaya 

15. Koordinator Teknis BPNT Kota Tasikmalaya 

16. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kec Cihideung Kota Tasikmalaya 

17. TKSK Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya 

Pada kegiatan presentasi tersebut dipaparkan hasil penelitian dan sebagai upaya 

melengkapi data survey melalui Focus Group Discussion (FGD). Rencana tindak lanjut 

dari penelitian ini sesuai dengan proposal yang diajukan yaitu sebagai berikut: 

1. Melanjutkan penelitian ke tahun ke 2 (dua) dengan luaran penelitian sebagai berikut: 

1) Jurnal internasional terakreditasi 

2) Prodising internasional 

3) Prosiding nasional 
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4) Draft naskah invited speaker internasional 

5) Draft naskah invited speaker nasional 

6) Evaluasi Model Konseptual Pemberdayaan e-Warong berdasarkan Indeks 

Keberhasilan KUBE di Jawa Barat. 

7) Hak cipta buku tentang “Kewirausahaan Sosial Bisnis Kelompok” (granted) 

2. Sesuai hasil Focus Group Discussion (FGD) di atas kebutuhan penelitian sejalan 

dengan peningkatan kualitas e-warong KUBE adalah mengusulkan penelitian 

dengan judul “Indeks Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jawa 

Barat”. Para peserta yang hadir telah sepakat mendukung judul penelitian tersebut 

karena untuk mengetahui serta menganalisis berbagai kendala serius dalam 

pengembangan KUBE serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut, serta didukung 

oleeh Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat. 

3. Rencana penelitian tahun ke dua sesuai dengan bagan alir penelitian yang disusun 

pada tahun pertama sebagai berikut: 
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Gambar 6.1. Bagan Alir Penelitian 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1.  Kesimpulan 

 Penelitian ini menganalisis variabel kemitraan dalam pengelolaan usaha, 

kemitraan dalam penganganan resiko bisnis, dinamika kelompok, pemberdayaan 

ekonomi dan sosial serta potensi dan upaya menghadapi berbagai hambatan yang 

dihadapi oleh e-warong KUBE. 

1. Kemitraan e-warong dalam tata kelola bisnis. 

 Pada umumnya e-warong sudah memiliki konsumen tetap yaitu Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM), sehingga telah memiliki jaringan mitra dengan Bulog, 

namun beberapa e-warong sudah membina kemitraan dengan pemasok beras dan 

telur selain Bulog, yang sangat positif untuk memperluas pengembangan usaha 

karena e-warong mendapat harga yang layak dan selisih harga yang 

memungkinkan mereka mengembangkan  usaha dari penjualan telur dan beras. 

Namun mereka belum memiliki bidang usaha tetap yang dapat diandalkan agar 

warung tetap melayani pembeli dan semakin dikenal oleh masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa e-warung belum dapat secara penuh memenuhi persyaratan 

pada tahap persiapan, yaitu memiliki usaha yang tetap,reputasi di lingkungannya, 

kredibilitas, integritas dan penghasilan utama. 

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, e-warong sudah memiliki pemahaman untuk 

secara konsisten melakukan pencatatan kegiatan dan juga telah ada pembagian 

tugas untuk pencatatan kegiatan, namun pencatatan belum dilakukan secara 

konsisten, sehingga ketika pembagian hasil tidak didukung oleh pencatatan hasil 

usaha yang jelas.  

e-Warong belum mampu melaksanakan pengembangan usaha terutama dalam 

penjualan pulsa elektronik dan pembayaran listrik serta pembayaran PDAM. 

Pengembangan usaha ini telah didukung oleh adanya Electronik Data Capture 
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(EDC) dan hand phone, yang memungkinkan pelaku e-warong melaksanakan 

bisnis tersebut.  

    Agen lain yang menurut e-warong merupakan pesaing adalah warung desa, 

Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai dan Koperasi. Agen tersebut dapat 

secara cepat berkembang karena dikelola oleh satu orang yang memahami 

prosedur teknologi, sedangkan di e-warong penguasaan teknologi masih rendah. 

2. Kemitraan e-warong dalam penanganan resiko bisnis 

    e-warong masih menghadapi berbagai resiko bisnis terutama tidak ada yang 

dijual di warung selain ramai dikunjungi KPMdan konsumen pada saat pencairan 

bantuan pangan non tunai, sehingga dapat disimpulkan bahwa e-warong belum 

mampu menangani masalah bisnis agar warung tetap buka dan melayani pembeli. 

Di samping itu, tidak semua e-warong dapat menjalin kerjasama yang baik dengan 

pemasok sebagai mitra, sehingga selisih harga beras telur dari pemasok dengan 

yang dijual ke konsumen tidak terlalu besar, dampaknya adalah pada pembagian 

hasil usaha yang nilai uangnya kurang memuaskan. 

3. Dinamika kelompok 

   Dinamika kelompok ternyata sangat rendah di kalangan pelaku usaha, 

meskipun banyak anggota yang telah mengatur jadwal kegiatan piket di warung, 

namun anggota harus banyak berkorban waktu dengan pendapatan yang tetap 

rendah. Ketua e-warong adalah pemilik warung yang sedikit sekali jumlahnya mau 

berbagi kepercayaan (trust) dengan meminjamkan kunci warung. Dengan 

demikian tidak ada kebebasan dalam kelompok untuk melaskanakan usaha. 

4. Pemberdayaan ekonomi dan sosial  

   Pelaku e-warong KUBE belum mendapatkan manfaat dari usaha warung, hal 

ini dbuktikan dari hasil penelitian yang menyatakan daya beli mereka terhadap 

telur, daging dan ikan serta sayuran untuk konsumsi setiap bulannya masih rendah. 

Hal ini dsebabkan oleh pendapatannya yang masih rendah, income generating 

belum dapat dicapai oleh pelaku e-warong KUBE. 
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5. Potensi dan upaya menghadapi berbagai hambatan 

   e-warong memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan namun harus 

disertai oleh terbentuknya dinamika kelompok yang aktif dengan tumbuhnya trust 

di antara anggota. Adanya dinamika  kelompok yang baik dapat meningkatkan rasa 

memiliki akan keberadaan warung tersebut dan meningkatnya jiwa wirausaha 

untuk tetap menjaga agar warung tetap melayani pembeli, serta secara bertahap 

menambah produk yang dijual atau menghasilkan produk sendiri yang dapat 

dipasrkan di warung tersebut. 

 

7.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut makan dapat dikemukakan saran untuk 

peningkatan kualitas usaha e-warong KUBE yang ditujukan pada: 

1. Dinas Sosial Kota 

1) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektordi tingkat provinsi. 

2) Meingkatkan kualitas e-warong KUBE berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi. 

2. Perbankan 

1) Menyediakan fasilitas  mesin Electronic Data Capture (EDC) segera setelah 

e-warong dibentuk dan beroperasi, karena keterlambatan penyediaan EDC 

berdampak besar pada kegiatan e-warong. 

2) Melaksanakan pelatihan bagi pelaku e-warong dengan menggunakan aplikasi 

webe-warong KUBE. 

3) Melaksanakan sosialisasi transaksi non tunai. 

4) Mengoptimalkan sistem dan jaringan internet untuk pengembangan usaha e-

warong KUBE. 

3. Perum Bulog dan Distributor lainnya 

1) Meningkatkan ketersediaan komoditas (sembako) di e-warong KUBE sesuai 

kebutuhan. 

2) Tetap menjamin bahwa harga yang diberikan di bawah harga pasar. 
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4. Koperasi 

1) Meningkatkan kerjasama dengan koperasi dengan membantu menghitung 

harga jual dan membantu menghitung pembagian hasil usaha. 

2) Membantu mengakses kepada Bulog atau distributor lainnya untuk penyediaan 

barang di e-warong KUBE. 

5. Pendamping Sosial  

1) Pendamping sosial (pendamping PKH, pendamping KUBE,TKSK dan 

pendamping lainnya) mengoptimalkan tanggung jawab di lapangan untuk 

pelaksanaan program bantuan sosial (PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, 

Subsidi Gas, dan lain-lain). Pendamping PKH lebih banyak mendampingi 

kegiatan e-warong KUBE dibandingkan pendamping lainnya, pada beberapa 

KUBE yang berhasil menunjukkan peran aktif pendamping PKH nya, 

sehingga akan lebih baik jika pendamping PKH ditingkatkan pengetahuan 

kewirausahaan sosialnya, terutama dalam penggunaan web dan penjualan 

produk secara online di e-warong KUBE. Optimalisasi kinerja pendamping 

PKH dapat meningkatkan kualitas dinamika kelompok e-warong ke arah yang 

lebih dinamis. 

2) Meningkatkan sinergisitas antara pendamping PKH, pendamping TKSK dan 

pendamping KUBE di bawah koordinasi Dinas Sosial Kota. 
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