
 

 

ABSTRAK 

 

Rhiva abdullah: Keberhasilan UMKM Siraj Fawwaz Dalam Mengembangkan 

Ekonomi Masyarakat Warungkupa (Studi Deskriptif Di UMKM Siraj fawwaz 

Kampung Warungkupa Desa Bunijaya Kecamatan Gunung Halu Kabupaten 

Bandung Barat). 

  

Salah satu cara dalam mempertahankan hidup adalah dengan bekerja. 

Namun, dengan mini,mnya lapangan pekerjaan menyebabkan sulitnya mencari 

pekerjaan apalagi bagi seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah 

seperti yang terjadi di masyarakat kampung Warungkupa. Masyarakat warungkupa 

hanya mengandalkan hasil kebun yang ditanaminya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Kendala yang dihadapi masyarakat hasil tani yang sulit dipasarkan, setelah 

adanya UMKM Siraz Fawwaz, masyarakat warungkupa tidak kesulitan untuk 

menjual hasil tani dan adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat warungkupa.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor pengaruh 

keberhasilan UMKM Siraj Fawwaz, serta mekanismnya program-program untuk 

kesejahteraan masyarakat Warungkupa. 

 Penelitian ini bertitik tolak dari adanya keinginan dari salah satu warga 

masyarakat warungkupa yang ingin mengembangkan perekonomian masyarakat 

dengan mendirikan sebuah usaha yang lebih dikenal dengan UMKM. UMKM 

merupakan usaha pada semua sektor, terutama ekonomi, untuk memberikan nilai 

tambah dan meningkatkan pendapatan usaha. Oleh sebab itu, kehadiran UMKM ini 

bisa membuka lapangan pekerjaan dalam mengatasi permasalahan ekonomi 

masyarakat dan merupakan program dalam pengembangan ekonomi masyarakat. 

Indikator keberhasilan UMKM Siraj Fawwaz, diantaranya: sumber manusia yaitu 

masyarakat warungkupa untuk diberdayakan melalui ekonominya, pemasaran 

produk guna mensejahterakan masyarakat dan memotrek kesejahteraan masyarakat 

Warungkupa. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran yang mendalam dan memotret 

eksistensi dan keadaan UMKM Siraz Fawwaz terhadap masyarakat Warungkupa. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi 

pustaka. Analisis data menggunakan penafsiran logika yang dihubungkan dengan 

pengembangan masyarakat di bidang ekonomi dan UMKM. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Siraj Fawwaz berhasil dalam 

mengembangkan ekonomi masyarakat Warungkupa. Keberhasilannya terlihat dari 

adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Warungkupa sehingga memiliki 

penambahan pendapatan dan memiliki keahlian. Selain itu, para petani rempah-

rempah juga terbantu dalam menjual hasil kebunnya karena UMKM Siraj Fawwaz 

siap menampung hasil kebunnya. Selain itu, masyarakat Warungkupa bisa 

memenuhi kebutuhan keluarganya, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi. 
 


