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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di indonesia masyarakat pada  umumnya yang tinggal didaerah pedesaan berusaha 

untukmemenuhi kebutuhan keluarga dengan bertani. Dimana hasil yang diperoleh 

digunakanuntuk kepentingan pangan keluarganya sekaligus sebagai lapangan usaha 

mereka.Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dari sebelumnya bagi 

masingmasing keluarga haruslah berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dengan 

berbagai cara. Pendapatan menurut Sadono Sukirno(2004) adalah jumlah penghasilanyang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikanbarang dan 

jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan ini dapat berubah dalam waktu kewaktu sesuai 

dengan kemampuan dan keaktifan seseorang dalam meningkatkanpendapatan tersebut. 

 Undang Undang No 25 tahun1992 tentang perkoperasian mengatakan bahwa koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Fungsi dan peranan koperasi yang 

diuraikan dalm Bab III pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 

yaitu: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

dan sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketaatan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, berusaha untuk mewujud 

dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan 

asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.   

Koperasi  Unit  Desa (KUD) dibentuk  atas  dasar  kesamaan  persepsi  dan 

kebutuhan  petani  akan  kemudahan  untuk  memperoleh  sarana  dan  prasarana produksi 

pertanian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus  

sebagai  gerakan ekonomi rakyat  yang  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.  Pada  masa  

yang  akan  datang  peran  koperasi  di  Indonesia diperkirakan akan tetap bahkan semakin 
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penting, terutama dalam kaitannya untuk menjadi  wahana  pengembangan  ekonomi  

rakyat,  namun  demikian  koperasi juga akan  menghadapi  tantangan  yang  semakin  berat.  

Globalisasi, perkembangan sosial  ekonomi  masyarakat serta  perkembangan  koperasi 

sendiri  akan  menuntut koperasi untuk mampu  meningkatkan peran dan fungsi usahanya 

jika tidak ingin tersisih  oleh  pelaku  usaha  lainnya. Koperasi Unit Desa (KUD)sebagai  

sentral  perekonomian  pedesaan dihadapkan  pada tantangan  bagaimana  untuk  dapat  

mewujudkan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai badan  usaha  yang  tangguh,  yang 

mampu  menerapkan  prinsip-prinsip koperasi Indonesia,  dan  mampu  mewujudkan  

misinya  dalam  memberdayakan ekonomi rakyat. Hal tersebut dapat diartikan sebagai 

tantangan untuk meningkatkan kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) (Krisnamurthi, 

2004:24). 

Koperasi  Unit Desa KATU di kecamatan wagir  adalah salah satu KUD yang 

banyak di ikuti oleh  masyarakat tani padi di kabupaten wagir.KUD  telah berdiri sejak 

tahun 1982 atau selama 33 tahun sehingga dapat signifikan mengukur peranannya. 

Hadirnya KUD membantu secara nyata para petani untuk memperoleh sarana produksi 

yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi Usaha tani.  Anggota KUD terdiri dari 

beberapa desa yaitu (1) Desa Sitirejo,(2) Desa Gondowangi,(3)Desa Jedong, (4) Desa 

Pandanrejo (5) Desa Mendalanwangi dan(6)Desa Sidorahayu dari 6 desa ini  

masyarakatnya banyak yang menjadi anggota Koperasi Unit Desa KATU di Kecamatan 

Wagir 

Desa Mendalanwangi merupakan salah satu desa dari 25 Desa . Kecamatan  Wagir  

yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 2.500 hektar, Desa Mendalanwangi  terletak 

kurang lebih 30 kilometer ke arah utara dari Kecamatan Wagir dan tepatnya masuk 

kedalam kurang lebih 2 kilometer dari KUD.Jarak Desa Mendalanwangi  ke Kota 

Kabupaten kurang  lebih 130 kilometer.Kecamatan Wagir memiliki batas – batas wilayah 

secara administratif, dimana sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dau, sebelah 

Selatan berbatasan dengan kecamatan Pakesaji dan Ngajum sebelah Timur berbatasan 

dengan Kota Sukun Kota Malang dan  sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Wonosari. 
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B. Rumusan Masalah   

Dilihat dari uraian latarbelakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan  peneliti 

tentang Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Terhadap Pendapatan Petani Padi di desa 

mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten malang Berdasarkan uraian di atas maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

1).Bagaimana peran KUD dalam meningkatkan pedapatan petani padi ?  

2). Berapa besar pendapatan petani Padi yang menjadi anggota KUD?  

3). Seberapa besar hubungan peran KUD dengan pendapatan petani Padi ? 

C. . Tujuan dari peneliti 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah   

1. Menganalisis peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam kegiatan usahatani padi 

di Kecamatan Wagir  

2. Menghitung besar pendapatan petani padi yang menjadi anggota Koperasi Unit 

Desa di Kecamatan Wagir Desa Mendalanwangi  

3. seberapa besar hubungan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan petani padi di 

Kecamatan Wagir. 

D. Manfaat dari penelitian  

1. memberikan informasi baik bagi peneliti, instansi dan pihak-pihak yang terkait 

didalamnya yang membutuhkan informasi mengenai kegiatan kemitraan serta 

peran KUD,2) dapat menjadi tambahan pustaka bagi penelitian selanjutnya 3) 

menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti mengenai peran KUD terhadap 

pendapatan  petani padi di desa Mendalanwangi di Kabupaten Wagir 

 


