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ABSTRAK 

Novita, Eka. 2021. Peran Bumdes Sektor Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 

Terhadap Kesejahteraan Petani Karet (Studi Pada Kampung Adi Jaya 

Kabupaten Way Kanan). Progam Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing (1) Yateno, S.E., 

M.M (2) H. Suryadi, S.E., M.M. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh peran 

BUMDes Jaya Abadi pada sektor koperasi sebagai lembaga pendanaan pada masa 

pandemi covid-19 terhadap kesejahteraan petani karet. 2) Untuk mengetahui 

pengaruh peran BUMDes Jaya Abadi pada sektor koperasi dalam menciptakan 

lapangan kerja pada masa pandemi covid-19  terhadap kesejahteraan petani karet. 

3) Untuk mengetahui pengaruh peran BUMDes Jaya Abadi pada sektor koperasi 

sebagai bagian dari edukasi masyarakat pada masa pandemi covid-19 terhadap 

kesejahteraan petani karet. 4) Untuk mengetahui pengaruh peran BUMDes Jaya 

Abadi pada sektor koperasi sebagai stabilisator pada masa pandemi covid-19 

terhadap kesejahteraan petani karet. 5) Untuk mengetahui pengaruh secara 

bersama-sama peran BUMDes Jaya Abadi pada sektor koperasi sebagai lembaga 

pendanaan, menciptakan lapangan kerja, edukasi masyarakat, dan stabilisator pada 

masa pandemi covid-19 terhadap kesejahteraan petani karet. populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah petani karet yang ada di Kampung Adi Jaya 

yang berjumlah 125 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 

orang. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi 

linier berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji f. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa lembaga 

pendanaan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap 

kesejahteraan petani karet. Menciptakan lapangan kerja memiliki pengaruh positif 

dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan petani karet.  Edukasi 

masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap 

kesejahteraan petani karet.Stabilisator memiliki pengaruh positif dan signifikan 

secara langsung terhadap kesejahteraan petani karet. Lembaga pendanaan, 

menciptakan lapangan kerja, edukasi masyarakat, dan stabilisator secara bersama-

sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani 

karet. 
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