
 ABSTRAK 

 

Peranan Koperasi Sawit Bersama (KSB) Air Haji Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. 

Oleh : Saripah 

Koperasi Sawit Bersama (KSB) Air Haji mengalami permasalahan dibidang permodalan 
dalam menjalankan unit usahanya. Koperasi ini masih sulit memperoleh pinjaman dari Lembaga 
keuangan untuk diajak bekerjasama. Kemudian permasalah dengan anggota yaitu adanya 
kecemburuan sosial diantara anggota yang disebabkan adanya perbedaan tingkat pendapatan dan 
anggota kebanyakan mempunyai pola konsumtif yang tinggi, anggota sering kali tidak mengikuti 
pelatihan dan penyuluhan yang diadakan Koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
manfaat KSB, kendala-kendala yang dihadapi KSB, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
kendala-kendala yang dihadapi KSB dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat 
Kabupaten Pasaman Barat.  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang 
digunakan dalam pemilihan informan adalah purposive sampling. Jenis dan sumber data adalah 
data primer dan data sekunder. Teknik dan alat pengumpul data adalah observasi, wawancara 
dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data adalah tringgulasi sumber. Teknik analisis data 
adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa KSB telah menjalankan peranannya sesuai 
peraturan perkoperasian dengan membuka beragam unit usaha yang dapat dimanfaatkan anggota. 
Bukan hanya dalam bidang ekonomi saja yang diutamakan tapi juga dalam bidang sosial yang 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Usaha yang dijalankan KSB telah dirasakan 
oleh sebagian anggota bagi mereka yang memanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Adapun 
manfaat yang dirasakan yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup, dapat meningkatkan 
kesejahteraan, dapat memperoleh pendidikan dalam berorganisasi Namun KSB juga mengalami 
kendala-kendala yaitu minimnya modal dalam mengembangkan unit usaha Koperasi, pola pikir 
anggota yang sulit diajak maju, adanya kecemburuan sosial berdasarkan perbedaan tingkat 
pendapatan dan anggota mempunyai pola konsumtif yang tinggi. Sedangkan paya-upaya yang 
dilakukan Koperasi yaitu Koperasi berupaya mengembalikan kepercayaan lembaga keuangan 
untuk diajak bekerjasama, menambah frekuensi pertemuan antar anggota, mengadakan pelatihan 
dan penyuluhan manajemen keungan keluarga.  

 

 

 

 

 


