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Penelitiaan ini bertujuan untuk memperoleh Informasi, membahas mengenai Peran 
Koperasi Unit Desa Di Kanagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian meliputi Pengurus 
KUD Dan Masyarakat Yang Ada Di Kanagarian Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten 
Solok. Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah Reduksi, Klasifikasi, Triangulasi 
Dan Kesimpulan. 

KUD Koto Baru merupakan Koperasi Unit Desa yang ada di Kanagarian Koto Baru 
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. KUD ini memiliki unit usaha 1) Unit Simpan Pinjam 
perannya yaitu Memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman yang 
mudah dan dengan bunga yang ringan.2) Unit Pertanian meliputi Produksi Dan Pemasaran hasil 
pertanian peran dari unit ini yaitu membantu para petani dalam Memproduksi dan Memasarkan 
hasil Pertanian.3) Unit Rice Milling unit peranya membantu para petani dalam memproses hasil 
pertanian yaitu dengan cara menyediakan alat penggilingan padi yang layak untuk beroperasi.4) 
Unit Pembayaran Listrik perannya yaitu untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dan 
gampang dalam melakukan pembayaran rekening listrik tanpa harus jauh-jauh membayar ke 
tempat lain. 

Penelitian ini menemukan Unit Usaha yang di  kembangkan oleh KUD meliputi: (a) Unit 
Usaha Simpan Pinjam. Pada unit usaha simpan pinjam KUD sudah dapat memberdayakan 
masyarakat dengan cara memberikan pinjaman yang mudah dan dengan bunga yang ringan 
kepada anggotanya jadi anggota dapatnmenggunakan pinjaman tersebut untuk modal.(b) Unit 
Usaha Pertanian. Pada unit usaha ini KUD belum dapat memberdayakan masyarakat terutama 
para petani karena KUD tidak dapat membantu para petani. Masih banyak petani yang 
mengalami masalah dalam produksi pertanian yaitu susahnya untuk mendapatkan pupuk karena 
KUD tidak menyediakan pupuk untuk petani dan juga masalah pemasaran hasil pertanian. KUD 
belum dapat menolong petani kalau harga gabah dan beras turun. KUD belum mampu membeli 
hasil beras petani secara besar-besaran disebabkan kurangya modal yang dimiliki oleh KUD. (c) 
Unit Usaha Rice Milling Unit (RMU). Pada Unit Rice Milling Unit KUD sudah dapat 
membantu masyarakat dengan cara menyediakan mesin penggilingan padi yang layak 
beroperasi. (d) Unit Pembayaran Rekening Listrik. Pada unit ini KUD sudah dapat menolong 
masyarakat dengan menyediakan tempat pembayaran listrik bagi masyarakat .  

 
 
 

 


