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Kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan program dari dinas sosial
yangdisalurkan kepada masyarakatyang memerlukan dana sabagai modal
usahauntuk mengembangkan usaha UKM. Dengan adanya program KUBE ini
dapat memberikan modal usaha, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh modal usaha,
pendampingan dan pelatihan pada program kelompok usaha bersama (KUBE)
terhadap pengembangan usaha UKM masayarkat desa Tabanio. Selainitu juga
untuk mengetahui
Jenis penelitian yang dugunakan adalah field research (penelitian lapangan)
dengan menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh langsung dari pelaku
usaha sebagai, subjek penelitian dengan menggunakan metode penyebaran
kuesioner. metode pengambilan sampel adalah nonprobability sampling dengan
menggunakan teknik sampling jenuh, di mana penulis mengambil 150 orang
sebagai responden.
Adapun teknis analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda
dengan bantuan SPSS 22 for windows. Hasil dalam penelitian yaitu: pertama
variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari modal usaha (X1) pendampingan
(X2) pelatihan (X3). Secara parsial satu variabel yang berpengaruh terhadap
pengembangan usaha (Y) dan ada dua variabel yang tidak berpengaruh terhap
pengembangan usaha (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai uji t di mana nilai
thitungmodal usaha (X1) sebesar 2,951 lebih besar dari ttabel 1,97623 dan tingkat
signifikansinya 0,004 lebih kecil dari 0,05. Pendampingan (X2) dengan nilai thitung
sebesar (-2,680) lebih kecildari ttabel 1,97623 dan tingkat signifikansinya 0,008
lebih kecil dari 0,05.Pada pelatihan (X3) dengan nilai nilai thitung sebesar 1,680
lebih kecil darinilai ttabel sebesar ttabel 1,97623 dan tingkat signifikansinya 0,095
lebih kecildari 0,05. Sedangkan secara simultan ketiga variabel yaitu modal usaha
(X1) pendampingan (X2) pelatihan (X3). Hal ini dapat dilihat dari Fhitung> Ftabel
(4,817 > 2.62)dan nilai signifikansi sebesar0,003, dimana nilai ini lebih kecil dari
α sebesar 0,05 (0,003 < 0,05).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan ujian hipotesis secara
parsial modal usaha berpengaruh terhadap pengembangan usaha, pendampingan
dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Sedangkan secara
simultan pendampingan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap
pengembangan usaha. Hal ini mengidentifikasi bahwa dengan adanya modal
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usaha yang diberikan program KUBE akan meningkatkan pengembangan usaha
pada UKM.
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