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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Koperasi adalah suatu persekutuan baru  yang belum dikenal atau belum 

dijelaskan oleh fuqaha terdahulu. Keberadaan koperasi sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat baik yang berbentuk simpang pinjam, koperasi konsumsi atau koperasi 

produksi.
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Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan kehidupannya 

dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerjasama sebagai satu unit, 

dia memerlukan orang lain dalam satu kerangka kerja sosial.
2
 

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada BAB I 

ketentuan umum pasal 1 bagian kesatu dinyatakan bahwa koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bukan organisasi 

perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang yang berasaskan sosial, 

kebersamaan bekerja, dan bertanggung jawab. Keanggotaan koperasi tidak 

mengenal adanya paksaan apapun oleh siapapun, sukarela, netral terhadap aliran, 

dan agama ataupun sukuisme. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
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anggota, koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya 

diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetia kawanan, 

keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota  koperasi  percaya 

kepada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan 

kepedulian kepada orang lain. 

Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta 

dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah 

menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan 

kesejahteraan anggota. Agar semakin berkembang dengan baik, seharusnya 

koperasi memiliki perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. 

Perencanaan jangka pendek yang digunakan sebagai acuan, untuk mencapai 

sasaran jangka menengah dan jangka panjang sebagai acuan untuk merealisasikan 

misi dan tujuan koperasi. Kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara 

kekeluargaan.
3
 

Sungai Pagar merupakan salah satu Desa yang berada di kabupaten 

Kampar tepatnya di Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Dari pengamatan awal  penulis 

di Desa ini, bahwa terjadi penurunan kuantitas pohon madu sialang dan 

berkurangnya hasil pemanenan semenjak dengan adanya PT RJU (Riau Jaya 

Utama), dan kabut asap yang melanda Riau yang menyebabkan para anggota 

koperasi kewalahan menentukan hasil pemanenan pada saat itu. 
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Koperai Petani Madu Sialang dibentuk sejak tahun 2013 di Desa Sungai 

Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir, setelah sekian lama dibentuk, maka dari itu 

peran pengurus koperasi Petani Madu Sialang sangat diharapkan sekali, karena 

sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar terciptanya 

masyarakat yang sejahtera. 

Berjalannya sebuah koperasi jika koperasi mampu meningkatkan produksi 

madu sialang yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi petani 

madu sialang. Jika peternak madu memiliki sarang lebah buatan dengan asupan 

gula cair sebagai sumber bahan baku madu, berbeda dengan petani madu di Desa 

Sungai Pagar yang tergabung dalam koperasi Petani Madu Sialang Kecamatan 

Kampar Kiri Hilir.Disisi lain koperasi ini juga melakukan pembinaan terhadap 

anggota koperasi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil panen yang lebih 

berkualitas. Namun sejauh ini pembinaan yang dilakukan belum berjalan baik, 

karena waktu pelatihannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota 

koperasi. Jika hasil panen madu sialang ini tidak dalam masa panennya maka 

anggota koperasi petani madu sialang ini bekerja mencari kebutuhannya masing-

masing. 

Peran Pengurus koperasi Petani Madu Sialang belum sepenuhnya berperan 

secara optimal disebabkan anggota koperasi Petani Madu Sialang kurangnya 

berpartisipasi dalam proses pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

pengurus koperasi Petani Madu Sialang. Selain itu koperasi Petani Madu Sialang 
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juga tidak memberikan unit simpan pinjam, belum maksimalnyasarana dan 

prasarana yang dilakukan oleh pengurus koperasi Petani Madu Sialang yang 

penulis temukan. Maka dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat 

permasalahan ini dengan  judul “Peran Pengurus Koperasi Petani Madu 

Sialang di Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten 

Kampar (Studi Deskriftif)” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan-batasan pada masing-masing istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini. Adapun penegasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Peran 

Ialah fungsi, kegunaan, menurut kamus bahasa indonesia, peran ialah 

mengambil bagian atau turut aktif dalam suatu kegiatan yang ada oleh sesuatu 

individu kelompok.
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2. Pengurus Kopmas 

Pengurus didefinisikan dengan sekelompok orang yang mengurus atau 

orang yang mengurus.Sedangkan dalam kajian ini, diartikan dengan 

sekelompok orang yang mengelola koperasi. Sedangkan Koperasi Petani Madu 

Sialang adalah suatu lembaga yang membina para petani madu dalam 

membudidayakan madu dan dalam memproduksi madu dapat kita ketahui 
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bahwa terdahulu petani madu ini merasa dirugikan oleh para tengkulak 

(penampung) yang sangat murah menghargai madu dari para petani, sehingga 

kopmas membina para petani agar para petani bisa berkembang dan tidak 

merasa di rugikan lagi, dan juga para petani madu sebagian besar adalah 

anggota kopmas. 

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga 

miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam 

kehidupan masyarakat.
5
Sedangkan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk peningkatan kualitas 

kehidupan manusia. 

C. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang dipaparkan di latarbelakang tersebut, maka 

Penulis dapat dirumuskan permasahan penelitian ini yaitu tentang 

BagaimanaPeran Pengurus Koperasi Petani Madu Sialangdi Desa Sungai Pagar 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pengurus 

Koperasi Petani Madu Sialangdi Desa Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri 

Hilir Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Institusi, penelitian ini diharapkan menambah referensi bacaan 

mengenai Peran Pengurus Koperasi petani Madu Sialang. 

b. Sebagai salah satu persyararatan untuk menyelesaikan Study di Perguruan 

Tinggi UIN Suska Riau untuk mencapai gelar Sarjana S1, Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

c. Untuk menambah wawasan, keterampilan, pengetahuan berfikir penulis 

dalam penulisan karya ilmiah. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk melihat secara keseluruhan gambaran dari penelitian ini dan 

sekaligus sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi ini selanjutnya, penulis 

memberikan sistematika penulisan dalam enam bab, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 



 

 

 
 

7 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

  Pada bab ini menguraikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan 

kerangka pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yang mencakup 

sejarah berdirinya Koperasi Petani Madu Sialang, serta Struktur 

kepengurusan Koperasi Petani Madu Sialang. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan 

BAB VI  : PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 


