
 

 

ABSTRAK 

Tika Konaah : Peranan Koperasi Cahaya Nararay dalam Memberdayakan Usaha 

Mikro (Studi Deskriptif terhadap Koperasi Cahaya Nararay di Desa Cimekar  

Kecamatan Cileunyi-Kabupaten Bandung) 

Usaha mikro merupakan jenis usaha sektor informal dalam skala kecil 

yang pelakunya kebanyakan dari kalangan ekonomi bawah.Dalam perekonomiaan 

nasional, sektor usaha ini mampu bertahan dari krisis ekonomi. Namun, akibat 

ketidakberdayaan pelaku usaha mikro dalam terbatasnya akses terhadap lembaga 

perekonomian membuat sulit memperoleh pinjaman modal. Seperti halnya yang 

terjadi di Desa Cimekar, lembaga perkonomian seperti bank yang selalu berbeli-

belit memberikan persyaratan untuk perkreditan modal membuatnya meminjam 

modal kepada rentainer. Sistem rentainer yang menetapkan suku bunga tinggi 

justru menambah sulitnya perekonomian para pelaku usaha mikro. Kondisi 

masyarakat yang demikian menumbuhkan inisiatif dari Ibu Pkk RW 06 untuk 

mendirikan sebuah koperasi. Koperasi dibentuk karena dianggap tepat sebagai 

organisasi ekonomi rakyat dalam memberdayakan dan meningkatkan 

kesejahteraan pelaku usaha mikro. 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan 

Koperasi Cahaya Nararay dalam memberdayakan usaha mikro melalui 

mekanisme program pemberdayaannya,upaya pengembangan dalam 

memberdayakan usaha mikro dan kesejahteraan anggotanya melalui usaha mikro. 

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa pemberdayaan tidak akan 

terjadi tanpa sebuah peranan dari seorang individu atau organisasi karena 

pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu 

masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian 

sebagai pihak yang memberdayakan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif  dengan 

pendekatan kualitatif sebagai prosedur dalam pemecahan masalah yang diteliti 

dengan cara memaparkan atau menggambarkan keadaaan yang sebenarnya dari 

objek penelitian, sedangkan untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Cahaya 
Nararay memiliki peranan dalam memberdayakan usaha mikro di Desa 
Cimekar. Mekanisme program yang dimiliki Koperasi Cahaya Nararay 
secara ekonomi bisa memberikan bantuan pinjaman modal namun lebih 
dari sekedar itu secara sosial koperasi ini telah membantu 
mengorganisasikan kehidupan manusia dalam menegakkan norma sosial budaya 

dan menghindarkannya dari penyakit sosial seperti rentainer. Adapun upaya 

pengembangan yang dilakukan Koperasi Cahaya Nararay dalam memberdayakan 

usaha mikro di Desa Cimekar diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan 

pengurus juga anggota koperasi, pengembangan produk simpan pinjam, 

perekrutan anggota yang berkompeten, berperan aktif dalam memasarkan produk 

unggulan usaha anggota, serta menjadi fasilitator untuk pelegalan produk dan 

mengadakan konsultasi gratis untuk usaha anggotanya.Sedangkan bentuk 

kesejahteraan anggotanya meliputi kemudahan akses terhadap pelayanan 



 

 

keuangan mikro sehingga usahanya tetap bertahan dan berkembang.Dari hasil 

usahanya bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari anggota. Selain itu, 

bertambahnya pengetahuan dan mendapatkan komunitas baru menjadi bentuk 

kesejahteraan lainnya. 
 


