
 

 

ABSTRAK 

 
AHMAD PATHONI: Peran Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara Terhadap 

Perubahan Sosial Ekonomi Anggotanya (Penelitian Terhadap Koperasi Peternak 

Susu Bandung Utara di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung). 

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar 

kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi, selain itu koperasi 

juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat menolong dirinya 

sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki atau 

meningkatkan taraf hidupnya. Sampai saat ini koperasi menduduki tempat yang 

penting  dalam sistem perekonomian, karena terbukti telah membawa perubahan 

dalam struktur ekonomi. 

Tujan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran koperasi 

peternak sapi bandung utara mampu merubah sosial ekonomi dan 

mensejahterakan  para anggotanya. Serta usaha-usaha apa saja yang telah 

dilakukan oleh KPSBU untuk meningkatkan usahanya dalam meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data secara observasi partisipasi dan wawancara. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendapat data kualitatif supaya dapat dipertanggung jawabkan. 

Penelitian ini dilakukan di pusat KPSBU di Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat. 

Kerangka pemikiran ini didasarkan atas pentingnya peran koperasi 

terhadap perubahan sosial ekonomi anggotanya. Koperasi sebagai lembaga 

ekonomi dimana masyarakat sebagai basis utama sebagai sumber daya maupun 

sebagai sasaran utama agar dapat berperan sesuai dengan perannya yaitu untuk 

mengangkat aspek sosial ekonomi dari keterbelakangan dan kemiskinan. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan sosial 

ekonomi dan kesejahteraan hidup anggota KPSBU. Keberhasilan usaha 

peternakan sapi perah yang dirniliki anggota tidak terlepas dan kegiatan usaha 

yang dilakukan KPSBU. KPSBU membantu dalam memasarkan susu produksi 

ternaknya, memberikan pinjaman uang seperti mendapatkan pinjaman untuk 

menambah modal usaha, merenovasi rumah, mempunyai kendaraan dan biaya 

menyekolahkan anak-anaknya sampai ke SMA dan perguruan tinggi. Oleh karena 

itu, keberadaan KPSBU telah berhasil memberikan dampak yang sangat baik 

terhadap perubahan sosial ekonomi anggotanya sesuai dengan tujuan utamanya 

yaitu mensejahterakan anggotanya dapat diwujudkan dengan berusaha 

meningkatkan pendapatan para anggotanya. 

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bawha Peran KPSBU di 

Kecamatan Lembang membawa dampak baik bagi anggota KPSBU, mereka 

merasakan akan adanya perubahan sosial ekonomi menjadi lebih baik. 
 


