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ABSTRAK 

Rahadian Erlangga: Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat (Studi Deskriptif di Koperasi Mekar Arum RW 02 Desa Rancaekek Wetan 

Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung). 

 Koperasi Mekar Arum merupakan sebuah koperasi yang mempunyai tujuan untuk 

membantu sesama. Secara prioritas, programnya sendiri yaitu untuk mensejahterakan, 

mengembangkan potensi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi anggota serta 

masyarakat dengan cara memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Koperasi Mekar 

Arum ini berdiri pada tanggal 10 maret tahun 1996 yang bersifat koperasi keluarga, 

dengan adanya Koperasi Mekar Arum di RW 02 ini dapat memberikan dampak positif 

pada kondisi masyarakat sekitar baik ekonomi dan sosial dimana dengan adanya Koperasi 

ini masyarakat merasa terbantu dan teratasi dari segi kebutuhan seperti; sandang, papan, 

pangan, kesehatan dan pendidikan.  

        Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan atau program yang diadakan 

terkait kesejahteraan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi ‘’Mekar Arum ‘’ serta upaya 

kesejahteraan yang dilakukan koperasi ‘’Mekar Arum’’ untuk membantu masyarakat 

yang membutuhkan dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang ada di Kabupaten 

Bandung. Serta untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh koperasi ‘’Mekar Arum’’ 

dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. 

         Teori yang digunakan adalah teori kesejahteraan ekonomi. Teori ini 

menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar yaitu sandang, 

pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Teori lain adalah teori tentang koperasi sebuah 

lembaga yang juga akan ditujukan untuk membantu kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Hal ini dikarenakan, keberhasilan pembangunan di ukur dengan adanya perbaikan atau 

meningkatnya kesejahteraan ekonomi. Teori lain yang digunakan adalah teori 

pemberdayaan ekonomi yaitu suatu kemampuan yang berupa akal dan ikhtiar dalam 

pemerataan yang lebih besar dalam pendapatan masyarakat serta membantu 

pemberdayaan pada masyarakat. 

        Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan situasi atau 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara serta 

dokumentasi. 

        Hasil dari penelitian dapat dilihat dari penentuan program, pelaksanaan program, 

dan kondisi. Dalam pelaksanaan program koperasi RW 02 di kalangan masyarakat 

menunjukan adanya perubahan dalam tingkat kualitas sumber daya ekonomi dari 

masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Penentuan program kesejahteraan 

disesuaikan dengan tujuan dari bidang kesejahteraan, pelaksanaan program disesuaikan 

pada program tahunan dan bulanan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

ditunjukan dari terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan 

pendidikan dari para anggota koperasi yang ikut serta dalam berbagai program koperasi. 
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