
 

ABSTRAK 

Siti Insani Akbari: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Deskriptif di 

Koperasi Masjid Salman ITB Kota Bandung) 

Sejarah mencatat bahwa pada masa Rasulullah SAW, Masjid menjadi pusat 

pemerintahan untuk pengembangan masyarakat Islam (umat). Salah satu bidang 

garapan yang dikembangkan adalah bagian perekonomian. Hal ini karena 

ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, serta perlu 

mendapatkan perhatian dari semua kalangan di masyarakat. Pengembangan 

masyarakat Islam melalui perekonomian juga terlihat di Masjid Salman Kota 

Bandung. Aspek perekonomian ini ditunjukkan dengan terbentuknya Koperasi 

Salman Bersatu (KASAB). Koperasi Salman Bersatu memiliki tujuan untuk 

melakukan pemberdayaan, khususnya bagi karyawan Salman. Koperasi tersebut 

melakukan transaksi simpanan tetapi transaksi pinjamannya dialihkan melalui 

pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari pemberdayaan 

ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Salman Bersatu. Kemudian untuk 

mengetahui proses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Koperasi Salman 

Bersatu. Serta untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan ekonomi yang 

dicapai oleh Koperasi Salman Bersatu dalam menciptakan pemberdayaan bagi 

anggotanya. 

Penelitian ini didasarkan pada teori pemberdayaan, teori tersebut dipahami 

bahwa pemberdayaan merupakan sebuah tujuan dan proses untuk menuju 

keberhasilan. Dalam teori tersebut dipaparkan bahwa proses pemberdayaan dapat 

dilakukan dengan beberapa pendekatan. Dan keberhasilan suatu pemberdayaan 

dapat diukur dengan indikator pemberdayaan yang sudah di tentukan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Dan pengumpulan datanya 

dilakukan melalui observasi, wawancara serta analisis dokumen. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Koperasi Salman Bersatu 

melakukan program pemberdayaan ekonomi. Tujuan pemberdayaan ekonomi 

Koperasi Salman Bersatu adalah mengembangkan potensi para karyawan Salman 

dengan memberikan pelatihan sehingga para anggota tersadarkan akan pentingnya 

mengatur keuangan. Dari sisi proses, pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Koperasi Salman Bersatu yaitu melalui tahapan Pembentukan, Pelatihan, 

Kemandirian, dan ada beberapa kegiatan pengadaan. Dan dari sisi keberhasilan 

yang dicapainya adalah terpenuhinya kebutuhan sekunder para anggota dan 

adanya perubahan yang ditemukan baik dari peningkatan financial maupun 

peningkatan keanggotaan yang mempengaruhi keberjalanan Koperasi.  
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