
  BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Relevan  Untuk mengkaji penelitian Strategi Pemasaran koperasi bagi Masyarakat Penghasilan rendah Kecamatan kolono Desa Langgowala, maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan.penelitian terdahulu yang di pakai adalah sebagai berikut:  2.1.1  Skripsi(SA’RONI, 2013), Pengaruh Koperasi Siswa Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa Di Man 1 Kabupaten Cirebon (Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)), Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.Penelitian yang dilakukan oleh Sa’roni menjelaskan  tentang  kedua  hal  tersebut  lebih  kepada  penerapan Motivasi Berwirausaha 2.1.2 Skripsi (Rahmah, 2018)tentang “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro” memaparkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan KoperasiPondok Pesantren Roudlatul Qur’an Kota Metro adalah upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh para pengusaha dengan cara pemasaran dan permodalan, meningkatkan pendapatan ekonomi, peningkatan pendapatan ekonomi mengalami peningkatan yang semula hanya hidup serba kekurangan modal kini menjadi berkecukupan bisa membantu perekonomian para pedagang, menghalangi adanya praktik rentenir dan menyerap tenaga kerja, hal ini dibuktikan dengan mengurangi pengangguran yang ada 



  9  sekitar Pondok Pesantren Roudlatul untuk lebih berproduktif dalam mengembangkan usahanya 2.1.3  Skripsi (Diahastuti, 2018)yang berjudul Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam” di Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Menyatakan bahwa, penelitian  menggunakan pendekatan kualitatif Dengan subjek dalam penelitian ini adalah semua pengelola Koperasi Pondok Pesantren Assalaam serta Informan dalam penelitian ini antaralain: Manajer Koperasi, Sekertaris Koperasi, Bendahara Koperasi, masyarakat sekitar, santri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Koperasi Pondok Pesantren Assalaam tidak hanya berkembang di bidang jasa simpan pinjam saja tetapi juga mengalami perkembangan di bidang usaha laundry, usaha photocopy, usaha kantin pegawai, usaha toko, usaha wartel, salon, perikanan, usaha warnet yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di pondok pesantren.Koperasi Pondok Pesantren Assalaam ini memberikan peranan yang sangat besar dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam antara lain bagi masyarakat di dalam Pondok Pesantren. 2.2 Landasan Teori Kata “koperasi” menurut (Lubis, 2000) berasal dari perkataan Cooperation (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepntingan dan kemanfaatan bersama Dalam 



  10  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan arti kata Koperasi adalah kerjasama. (Rahmah, 2018)  Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam GS. Al-Hadid / 57 : 11 sebagai berikut :  ٌِعفَهُۥ لَهُۥ َولَهُۥٓ أَْجٌر َكِريم َ قَْرًضا َحَسنًا َفيَُضٰ َّ̂ ن ذَا ٱلَِّذى يُْقِرُض ٱ  Terjemahnya :  “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa (siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah) dengan cara menafkahkan hartanya dijalan Allah (pinjaman yang baik) seumpama hartanya itu dinafkahkan demi karena Allah (maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu). Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Koperasi memiliki sistem yang kompleks, yang mungkin bagi sebagian orang sistem tersebut sulit untuk dijalani. Sebelum masuk pada sistem koperasi tersebut, diperlukan sebuah gerakan       مَّ



  11  permulaan, sistem tersebut dinamakan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah suatu bentuk koperasi dengan sistem yang sederhana yang dimana dalam prakteknya berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Keberadaan koperasi simpan pinjam ini diharapkan dapat membantu anggota dalam sistem perekonomian.(Hendrojogi D. M., 1997) Koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Hukum yang melandasi koperasi Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. Al-Maidah / 5 : 2 sebagai berikut :   َوَال الشَّْهَر اْلَحَراَم َوَال ِ ّٰp َرqبِِّهْم ٰيٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َال تُِحلُّْوا َشعَۤاى ْن رَّ ْيَن اْلبَْيَت اْلَحَراَم يَْبتَغُْوَن َفْضًال ِمّ ّمِ ىqدَ َوَالٓ ٰاۤ ا َوتَعَاَونُْوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقٰوۖى فَاْصَطادُْوا َۗوَال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَٰاُن َقْوٍم اَْن َوِرْضَوانًا َۗواِذَا َحَلْلتُْم اْلَهْدَي َوَال اْلقََالۤ َ َشِدْيدُ الْ َصدُّْوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اَْن تَْعتَدُْوۘ ّٰp َّۗاِن َ ّٰp ثِْم َواْلعُْدَواِن َۖواتَّقُوا ِعقَابِ َوَال تَعَاَونُْوا َعلَى اْالِ  Terjemahnya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orangorang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 



  12  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Depag RI, 2008)  Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilahuntuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih).  Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. 2.2.1 Tujuan Koperasi Koperasi pada dasarnya perjuangan keras itu tidak ada karena koperasi adalah bentuk kerja sama antara mereka yang sama tujuannya dan kepentingannya. Kerjasama adalah keuntungan dibutuhkan, tetapi keuntungan yang diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan demi semulanya melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan memproleh keuntungan, baik itu karena dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu akan tetapi tidak apa, karena itu bukan yang diutamakan,melainkan melaksanakan keperluan bersama. (Rahmah, 2018) Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab II Pasal 3 disebutkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 



  13  nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (Amalia, 2009) Tujuan koperasi menurut (Wildan Maulana Noor, 2013)dapat pula ditinjau dari beberapa segi, adalah sebagai berikut :  2.2.2 Tujuan koperasi ditinjau dri segi kepentingan anggota. Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi kosumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dankualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan. Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memeperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidikan anggota menjadi manusia yang jujur,percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha. 2.2.3 Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah. Melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi). Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia. 



  14  2.2.4 Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.  Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasiMeningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi. Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi. Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebaginya. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan masyarakat dan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka, bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin sering masyarakat ikut berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. 2.2.5 Jenis-Jenis Koperasi Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan), sebagai berikut:  



  15  1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.  2. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.  3. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.  4. Koperasi Pemasaran koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.  5. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.(Burhanudin, 2010) Pendapat lain mengatakan bahwa jenis-jenis koperasi sebagai berikut:   Berdasarkan pada kebutuhan dan efesiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:  1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota. 2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksidan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota. 3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasanon-simpan pinjam yang diperlukanoleh Anggota dan nonAnggota.  4. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.  



  16  2.2.6 Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi yaitu: 1.  Koperasi pegawai Negeri, untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.  2. Koperasi angkatan darat (Kopad) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri para perwira yang berhubungan lansung dengan pekerjaannya. 3. Koperasi angkatan udara (Kopal) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari para perwira anggkatan udara yang berhubungan dengan pekerjaannya. 4. Koperasi angkatan laut (Kopau) adalah koperasi yang anggotaanggota terdiri para perwira angkatan laut yang berhubungan berhubungan lansung dengan kepentingan. 5. Koperasi angkatan kepolisian (Koppol) adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri para polisi yang berhubungan lansung dengan kepentingan dalam kepolisian.  2.2.7 Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasiantara lain sebagai berikut :  1. Koperasi desa /koperasi serba usaha.  2. Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. 3. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan lansung dalam bidang konsumsi.  



  17  4. Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-angotanya terdiri dari pemilik tanah,penggarap,buruh tani dan orang-orang yang kepentingan serta mata pencaharian berhubungan dengan usaha perhatian yang bersangkutan.  5. Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya lansun berhubungan dengan peternakan. 6. Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani,pemilik tanah,penggarap,buruh tanidan orangorang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan. 7. Koperasi Simpan pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan lansung bidang perkreditan. 8. Koperasi asuransi adalah untuk menjamin kesejahteraan anggota.  9. Koperasi perikanan adalah koperasi yang terdiri dari pengusaha, pemilki alat perikanan, buruh/nelayan yang berkepentingan serta mata pemcahariannya lansung berhubungan dengan usaha perikanan. 10. Koperasi unit desa (KUD) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari para produsen dan masyarakat desa yang bertujuan untuk menghasilkan produksi yang efesien dan efektif. 



  18  Perkembangan terakhir sejak diberlakukan Inpres No.18 Tahun 1998, maka berbagai macam/jenis koperasi bermunculan sesuai dengan aspirasi masyarakat,antara lain:  1. Koperasi pondok pesantren adalah koperasi yang anggota –anggota terdiri dari para guru-guru pesantren dan para santri yang berhubungan lansung dengan pesantren.  2. Koperasi wanita adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para wanita yang mempunyai kepentingan untuk bersama. 3. Koperasi pasar adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para padagang maupun buruh yang mempunyai kepentingan lansung dengen mata pencahariannya.  4. Koperasi profesi adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para kalangan profesi seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter dan lain-lain yang mempunyai kepentingan lansung dengan profesinya.(Tamba, 2002) 2.2.8 Manejemen Koperasi Koperasi sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan ekonomi tentu harus melaksanakan konsep manajemen, baik manajemen umum maupun fokus manajemen koperasi. Jika merujuk pada konsep efektif dan efisien, maka tidak ada alasan bagi koperasi untuk tidak bekerja secara efektif dan efisien, terlebih bahwa koperasi mengelola usaha dari modal-modal kecil anggota atau dengan keterbatasan yang dimiliki koperasi.Manajemen yang baik, yang dilakukan oleh pengelola koperasi  akan mengantarkan eksistensi dari koperasi itu, manajemen mengarah pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 



  19  pengawasan. Semua itu memerlukan keahlian khusus, untuk itu diperlukan manajemen yang baik dari pengurus ataupun anggota dari koperasi itu.(Saputro, 2015). Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. Ali Imran / 3 : 159 sebagai berikut :      ِلْنَت َلُهْم ۖ َوَلْو ُكْنَت فَظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّوا ِمْن ِ َّp يُِحبُّ اْلُمتََوِكِّليَن        َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر َلُهْم َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن َ َّp َّإِن ۚ ِ َّp اْألَْمِر ۖ فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى                                                                          Terjemahnya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut. Ayat ini menyatakan, sifat lemah lembut itu disebabkan karena rahmat Allah. Yakni sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka. Keempat fungsi manajemen tersebut menurut penelitian yang dilakukan oleh (Partomo, 2009) dirinci dan dijabarkan guna dilaksanakan dalam perangkat organisasi koperasi, sebagai berikut:  1. Perencanaan (Planning), fungsi ini mengidentifikasi bahwa dalam pengelolaan perlu ada perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai target yang ditentukan, baik untuk jangka pendek maupun panjang. 



  20  2. Pengorganisasian (Organizing),  fungsi ini fokus pada cara agar target-target yang dicanangkan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, koperasi perlu memikirkan status dan batas-batas kewenangan dan hak para anggota koperasi. Di mana satu dengan yang lain pelaksanaanya terpisah, tetapi ketiga tiganya perlu dibina sebagai satu keutuhan. 3. Pelaksanaan (Actuating), mengerakkan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik diperlukan, pedoman-pedoman, instruksi-instruksi, ketetapan ketetapan. 4. Pegawasan (Controlling), dimana dalam koperasi perlu dilakukan untuk memantau atau meneliti tentang pelaksanaan kebijakan yang ditugaskan kepada pengurus. Koperasi merupakan salah satu lembaga yang dijadikan pemerintah sebagai bentuk organisasi rakyat yang dapat memajukan kesejahteraan umum. Koperasi dianggap cocok bagi golongan ekonomi bawah untuk meningkatkantaraf hidup ekonominya. Keberhasilan suatu koperasi dilihat dari kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat memberikan kesejahteraan, karena anggota dapat menciptakan nilai tambah dari usaha yang dijalankan. Untuk itu, penting  setiap anggota dalam meningkatkan partisipasinya. Anggota koperasi memiliki makna yang sangat penting, selain sebagai pemilik, ia juga merupakan pengguna (konsumen) dalam koperasi. Oleh sebab itu, partisipasi anggota sangatlah dibutuhkan untuk mencpai tujuan dari lembaga ini. (Nuri, 2019). Kesejahteraan anggota dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilihat dari tingkat 



  21  pendapatan anggota. Pendapatan ini dapat berupa uang atau juga dalam bentuk barang yang mampu dibeli anggota. Adapun fungsi dan peran koperasi menurut (Hendrojogi, 2004) adalah sebagai berikut : 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khsusnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya;  2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggikan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan  ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 2.3  Kerangka Pikir Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual yang memaparkan dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam menyusun metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan penelitian.Kerangka konseptual atau biasa disebut kerangka berpikir juga dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya 



  22  kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. (Diahastuti, 2018) Melalui upaya pemberdayaan ini, masyarakat di Desa Langgowala Kecamatan Kolono didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dam ekologi-nya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan kesejahtraan.Berikut merupakan kerangka berpikir yang di sederhanakan dalam dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :             Bagan 2.1.Tanggapan Masyarakat Terhadap Koperasi Unit Desa (KUD). Pemberian Pinjaman Tempat Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Langgowala Kec. Kolono Tanggapan masyarakat terhadap KUD.  KOPERASI UNIT DESA  ABDI KARYA 


