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SARI 

Azhar Nandiwardhana. 2018. “Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung di Desa 

Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Tahun 2007-2018”. 

Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Sejarah, Koperasi, Kesejahteraan Masyarakat. 

Keberadaan Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung yang dibentuk oleh Marsudi 

Mulyo Utomo dan didampingi 12 kelompok tani berdampak positif bagi peternak 

sapi perah dan masyarakat Sumogawe. Peranan peternak sapi dalam 

meningkatkan jumlah produktifitas sangatlah besar. Di dalam praktiknya, 

Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung menciptakan hubungan timbal balik antara 

pekerja di koperasi dengan peternak sapi perah untuk tercapainya taraf 

kesejahteraan sosial yang memuaskan. Tercapainya kesejahteraan berpengaruh 

terhadap kehidupan sosial ekonomi peternak sapi perah. 

Metode yang digunakan adalah metode historis yang melalui empat tahap, 

yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik diperoleh 

dari koleksi di beberapa perpustakaan, jurnal ilmiah yang serupa,serta hasil 

wawancara Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, studi pustaka, 

observasi dan wawancara. Tahap kritik dilakukan dengan menguji asli tidaknya 

dokumen dilihat dari wujudnya (kritik intern), kemudian dilakukan pengujian 

kredibilitas sumber dengan mengkroscekkan sumber itu dengan sumber lainnya 

atau fakta di lapangan. Untuk tahap interpretasi, penulis mencoba memberi makna 

dari masing-masing bukti yang telah dikritik. Langkah selanjutnya adalah 

historiografi. 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Koperasi Serba Usaha Wahyu 

Agung dibentuk untuk mengorganisir peternak sapi perah di Desa Sumogawe. 

Pembentukan tersebut disebabkan oleh faktor persamaan nasib bahwa para 

peternak sapi perah membutuhkan adanya suatu badan hukum atau organisasi dan 

menjadikannya sebagai wadah untuk saling memberikan pengetahuan tentang 

beternak sapi perah. Upaya pemerintah dan usaha Koperasi Serba Usaha Wahyu 

Agung untuk mensejahterakan peternak sapi perah di Desa Sumogawe ialah: (1) 

Penyediaan pakan dan nutrisi; (2) Pengadaan bioteknologi reproduksi; (3) 

Pengolahan limbah; (4) Penyediaan sumber kredit murah dan menekan tingkat 

pengangguran; (5) Menambah segmen usaha berupa produk olahan dari susu. 

Simpulan dari penelitian ini adalah keberadaan Koperasi Serba Usaha Wahyu 

Agung ditengah masyarakat Sumogawe telah menimbulkan dampak ekonomi 

maupun dampak sosial. Dampak ekonominya yaitu kesejahteraan masyarakat 

khususnya yang telah mempunyai jumlah kepemilikan sapi perah lebih dari lima 

ekor semakin meningkat, yaitu dalam hal pemenuhan sandang pangan dan dari 

kondisi perumahan dan kepemilikan akan barang-barang mewah semakin marak. 

Sedangkan dampak sosialnya yaitu semakin meningkatnya kesadaran penduduk 

akan arti penting pendidikan, dapat dilihat dengan banyaknya anak usia sekolah 

yang tetap melanjutkan sekolahnya dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat sekitar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Banyak definisi atau pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, 

koperasi berasal dari bahasa Latin coopere atau cooperation dalam bahasa 

Inggris. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi, cooperation

berarti bekerjasama. Dalam hal ini, bekerjasama yang dilakukan oleh orang-

orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
1
Di Indonesia, 

istilah koperasi sudah dipopulerkan sejak zaman pra kemerdekaan. Pada 

waktu itu koperasi digunakan sebagai alat agar masukan pertanian modern, 

sarana kredit, dan pemasaran, dapat terjangkau oleh petani kecil.
2
 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa koperasi 

merupakan badan usaha berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, 

wujud demokrasi ekonomi, dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

asas kekeluargaan.
3
Amanat konstitusi itu menempatkan koperasi sebagai 

sokoguruperekonomian nasional dan menjadi bagian integral dari tata 

perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila. 

Empat undang-undang perkoperasianyang lahir sejak Proklamasi 17 Agustus 

                                                 
1
 Bernhard Limbong. Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat. 

Hlm. 62. 
2

 Karl Heinz W. Bechtold. Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian. 

Terjemahan Lily Suherly. Hlm. 114. 
3
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) berbunyi: Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bagian penjelasan ayat tersebut 

menyatakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. 
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1945 pun makin menegaskan peran strategis koperasi dalam mewujudkan 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Koperasi dipilih sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena 

sangat cocok untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi 

rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang berciri 

demokratis, otonom, partisipatif, terbuka, dan berwatak sosial (kebersamaan 

dan kekeluargaan). Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 

1945. Sedangkan asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya 

adalah Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967.
4
 

Dalam konteks koperasi, definisi koperasi menurut Bung Hatta adalah 

usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan 

tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan 

dalam semangat ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’. Sedangkan 

menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dam makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 

                                                 
4
 Bernhard Limbong. Op.cit. Hlm. 65. 
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1945. Namun, jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan 

yang melandasi bertumbuhkembangnya idealisme koperasi. Lebih dari 

sekadar motif ekonomi, Bung Hatta dalam berbagai kesempatan menegaskan 

idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:
5
 

1. Rasa solidaritas. 

2. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri). 

3. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam 

persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktiva guna 

kepentingan bersama. 

4. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus 

didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri. 

5. Menghidupkan rasa tanggung jawab moriil dan sosial. 

Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para 

anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para 

anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang 

sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu, atau 

syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada 

anggota di pasar atau oleh badan-badan resmi.
6
Agar perusahaan koperasi 

dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian para 

anggotanya secara efisien, maka perusahaan koperasi harus melaksanakan 

fungsi-fungsi yang menghasilkan peningkatan potensi pelayanan yang 

bermanfaat bagi para anggotanya. 

                                                 
5
 Mohammad Hatta. Bagaimana Caranya Membangun Koperasi Kembali. Pidato dalam 

Musyawarah Kerja Dewan Koperasi Indonesia di Istana Negara RI tanggal 8 Januari 1976. 
6
 Bernhard Limbong. Op.cit. Hlm. 67. 
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1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang 

merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi.
7
 

Dalam perspektif koperasi sebagai organisasi pembelajaran (learning 

organization) sebagai antisipasi terhadap dinamika dan tantangan berubah 

cepat, Bung Hatta menegaskan: 

“Koperasi merupakan anasir pendidikan yang baik untuk memperkuat 

ekonomi dan moriil karena koperasi berdasarkan pada dua sendi yang 

saling memperkuat, yaitu sendi solidarita (setia kawan) dan sendi 

individualita (kesadaran akan harga diri sendiri). Kedua sendi itu 

bertambah kuat karena dipupuk dalam koperasi dan dengan koperasi. 

Hanya dalam koperasi, solidarita dan individualita berkembang dalam 

hubungan yang harmonis”.
8
 

Koperasi memiliki kekuatan dalam prinsip-prinsip kerjanya sehingga 

usaha atau bisnis koperasi tetap survive di tengah persaingan pasar bebas 

yang membentuk gurita konglomerasi korporasi. Prinsip koperasi merupakan 

                                                 
7
Ibid. Hlm. 68. 

8
 Mohammad Hatta. Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945. Pidato Hari 

Koperasi pada 12 Juli 1977. Lihat Kumpulan Pidato Mohammad Hatta II. Hlm. 225. 
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esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas 

dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain. Bahkan 

banyak di negara maju dan negara berkembang, koperasi mengalami 

kemajuan pesat sehingga tampil sebagai kekuatan ekonomi nasional. 

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip-

prinsip koperasi sebagai berikut: 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

3. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil dan sebanding 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas modal 

5. Kemandirian 

6. Pendidikan perkoperasian 

7. Kerjasama 

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi.
9
Menurut UU Nomor 25 

Tahun 1992, ada dua bentuk koperasi yaitu: 

1. Koperasi Primer 

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang 

memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi 

                                                 
9
 Ada juga beberapa bentuk koperasi yang dikenal dalam masyarakat: (1) Koperasi 

berdasarkan jenis usaha sektor/sub sektor dalam masyarakat, koperasi dibagi antara lain 

koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi kerajinan, koperasi batik, koperasi 

pelayaran, koperasi angkutan. Dalam hal ini, koperasi-koperasi jenis ini termasuk dalam 

pengertian koperasi produksi dan jasa. (2) Koperasi berdasarkan unit lingkungan daerah 

kerja, misalnya koperasi unit desa (KUD), Puskud (Pusat KUD), koperasi pasar, koperasi 

pelabuhan, dan lain-lain. Koperasi ini termasuk dalam kategori koperasi produksi, koperasi 

serba usaha, dan koperasi simpan pinjam. (3) Koperasi berdasarkan lingkup fungsional 

yang didirikan di lingkungan tempat kerja, misalnya koperasi karyawan, koperasi wartawan, 

koperasi TNI, koperasi sekolah, koperasi pegawai negeri, dan lain-lain. 
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yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua puluh 

orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan 

kehidupan koperasi. 

2. Koperasi Sekunder 

Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua 

macam yaitu koperasi yang beranggotakan: 

a) Badan hukum koperasi primer 

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut 

pusat koperasi. Kerjasama di antara koperasi-koperasi primer yang 

setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (horizontal), misalnya 

kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) yang 

membentuk Pusat KUD (PUSKUD). 

b) Badan hukum koperasi sekunder 

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut 

induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi 

sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertikal. Sedangkan 

kerjasama antara koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat 

horizontal, misalnya Puskud-puskud bergabung dan membentuk 

Induk Koperasi Unit Desa (INKUD). 
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Koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. 

Beberapa di antaranya:
10

 

1. Koperasi Konsumsi 

Koperasi ini adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi ini 

memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih 

baik, dan dengan pelayanan yang menyenangkan. 

2. Koperasi Produksi 

Koperasi ini disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi ini didirikan 

oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, 

pengrajin, peternak, dan sebagainya. 

3. Koperasi Jasa 

Koperasi ini didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa, misalnya 

usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain. 

4. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi ini didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang 

membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya. 

5. Koperasi Single Purpose dan Multi Purpose 

Koperasi  Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari 

satu macam usaha, misalnya koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat 

pertanian, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Sedangkan koperasi 

Multi Purpose adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk 

                                                 
10

 Bernhard Limbong. Op.cit. Hlm. 75. Lihat  juga Arita Marini. Op.cit. Hlm. 105-106. 
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dua atau lebih jenis usaha, misalnya koperasi simpan pinjam dan konsumsi, 

koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain. 

Berdasarkan penjelasan jenis koperasi di atas, untuk daerah Getasan, 

Kabupaten Semarang dan sekitarnya banyak terdapat koperasi produksi yang 

dimana masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai peternak sapi 

perah. Dari hasil produksi para peternak sapi perah tersebut―khususnya 

susu―akan disetor ke berbagai koperasi terdekat yang nantinya akan diolah 

dan disterilkan terlebih dahulu sebelumnya dan kemudian dijual ke pasaran 

untuk dikonsumsi masyarakat sekitar ataupun di luar wilayah Getasan. 

Seperti yang terjadi di Desa Sumogawe, desa ini merupakan salah satu 

desa yang berada di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dan 

merupakan desa yang mempunyai potensi dalam bidang produksi susu sapi 

perah. Terdapat 10 kelompok tani ternak yang tersebar di berbagai dusun, 

serta terdapat 3 pabrik pengolahan susu pasteurisasi. Sebagian besar 

penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai peternak sapi. Hal ini 

didasarkan bahwa wilayah Desa Sumogawe mempunyai iklim yang cocok 

untuk mengembangkan ternak sapi perah yakni suhu dingin, tersedia lahan 

yang cukup sebagai basis ekologi untuk mengembangkan peternakan dan 

mempunyai sumber hijauan serta limbah pertanian yang cukup sebagai bahan 

makanan ternak perah. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul KOPERASI SERBA USAHA WAHYU AGUNG DI DESA 

SUMOGAWE, KECAMATAN GETASAN, KABUPATEN SEMARANG 

TAHUN 2007-2018. 

B. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana awal mula kemunculan Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung? 

2) Bagaimana perkembangan koperasi tersebut dari tahun 2007-2018? 

3) Bagaimana dampak sosial ekonomi koperasi tersebut bagi masyarakat 

Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan? 

C. Ruang Lingkup 

Terdapat dua lingkup yang menjadi batasan bagi penulis dalam penelitian 

ini, yaitu ruang lingkup spasial dan temporal. Kedua ruang lingkup ini 

diperlukan agar penelitian tidak meluas sehingga dapat menyebabkan keluar 

atau meninggalkan permasalahan yang diangkat. 

Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah Desa Sumogawe. Sejarah lokal 

berarti sejarah dari suatu tempat, suatu lokalitas, yang batasannya ditentukan 

oleh ‘perjanjian’ yang diajukan penulis sejarah, batasan geografisnya dapat 

suatu tempat tinggal suku bangsa, dan dapat pula suatu kota atau suatu 

desa.
11

Alasan penulis meneliti Desa Sumogawe karena wilayah tersebut 

merupakan salah satu peternakan dan penghasil susu sapi perah terbaik di 

                                                 
11

 Lutvia Maharani. Pengambilalihan Kota Salatiga Dari Kekuasaan Belanda ke 

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1945-1950. Skripsi. Hlm. 10. Lihat juga Taufik 

Abdullah. Sejarah Lokal di Indonesia. Hlm. 15. 
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Kecamatan Getasan dan Kabupaten Semarang. Hal tersebut juga 

menimbulkan inisiatif dari pemerintah setempat untuk mendirikan sebuah 

koperasi yang dimana koperasi tersebut menjadi soko guru perekonomian 

bagi masyarakat setempat dan makin berkembang hingga kini. 

Ruang lingkup temporalnya yang diambil ialah tahun 2007 hingga 2018. 

Tahun 2007 dijadikan patokan tahun karena di tahun ini terjadi tonggak 

sejarah besar dalam perekonomian daerah Desa Sumogawe, yakni 

kemunculan bantuan dana hibah dari bank untuk koperasi desa yang 

melahirkan kenaikan perekonomian masyarakat yang independen. Antara 

tahun 2007 hingga 2018 terjadi upaya meningkatkan stabilitas sosial ekonomi 

masyarakat Desa Sumogawe dengan memberikan berbagai program 

penyuluhan tentang sapi perah yang nantinya sangat bermanfaat bagi 

kehidupan mereka. Tahun 2018 dijadikan patokan akhir karena di tahun 

tersebut pemerintah daerah Kecamatan Getasan mulai merealisasikan 

program perancangan daerah penghasil susu terbaik di Kabupaten Semarang 

dan hingga saat ini tingkat produktivitas dan penjualannya meningkat setiap 

bulannya dikarenakan melakukan kerja sama dengan beberapa koperasi serba 

usaha di sekitarnya. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai adalah: 

1) Mengetahui awal mula kemunculan Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung. 
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2) Mengetahui perkembangan koperasi tersebut dari tahun 2007-2018. 

3) Mengetahui dampak sosial ekonomi koperasi tersebut bagi masyarakat 

Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

manfaat akademis atau teoritis dan manfaat praktis. 

1) Manfaat Akademis atau Teoritis 

Dari manfaat akademis atau teoritis ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan bagi penelitian pada dunia pendidikan, khususnya perguruan 

tinggi. Pembaca diharapkan mengetahui dan memahami latar belakang 

Desa Sumogawe sebagai salah satu wilayah peternakan dan penghasil susu 

sapi perah terbaik di Kecamatan Getasan dan Kabupaten Semarang. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a) Dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan 

mendalam guna membahas tema yang sama. 

b) Untuk menambah pengetahuan di kalangan mahasiswa jurusan 

Sejarah khususnya dan di jurusan lain pada umumnya. 

c) Menjadi bahan literatur bagi Mahasiswa pada umumnya. 

d) Sebagai salah satu pembanding dalam berbagai koperasi serba usaha 

di tingkat lokal. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Buku berjudul Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi 

Rakyat karya Bernhard Limbong mengajak setiap pelaku koperasi untuk 

selalu berpikir dan bertindak sebagaimana halnya pengusaha. Dengan 

memiliki gabungan perilaku sebagai pengusaha dan semangat visi koperasi, 

maka akan menghasilkan kinerja koperasi yang sejajar dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. Buku ini adalah upaya penulis untuk berbagi pengalaman 

dan hasil pengamatan serta ide-ide kreatif dan inovatif tentang perkoperasian 

di Indonesia untuk masa kini dan masa depan. Penulisan buku ini berawal 

dari pergumulan pemikiran dan pengalaman penulis selama menggeluti dunia 

perkoperasian. Kekurangan dari buku ini adalah dalam pengetikannya masih 

terdapat beberapa kesalahan yaitu antara kata satu dengan kata lainnya tidak 

diberi spasi atau jarak penulisan. 

Buku karya Karl Heinz W. Bechtold yang diterjemahkan Lily Suherly 

berjudul Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian merupakan seri 

studi pertanian kerja sama Jerman dan Indonesia. Ciri khas buku ini adalah isi 

buku yang semuanya ditulis oleh pengarang-pengarang berkewarganegaraan 

Jerman Barat. Melalui karangan-karangannya, mereka bermaksud 

mengantarkan beberapa pendapat mereka mengenai segi-segi sosial ekonomi 

dalam pembangunan pertanian, khususnya di Indonesia, tetapi juga 

membandingkannya dengan negara-negara lainnya. Beberapa segi tersebut 

mencakup ekonomi usaha tani, masalah harga komoditi pertanian, masalah 

pangan, penyuluhan pertanian, luas tanah garapan dan petani kecil, kredit dan 
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koperasi tani. Buku setebal 318 halaman ini sayangnya dalam bentuk 

fotokopian sehingga ada beberapa tabel dan tulisan yang kurang jelas untuk 

dibaca. 

Penulis menggunakan karya-karya lain sebagai pembanding, di antaranya 

adalah karya Edgar Owens dan Robert Shaw yang telah diterjemahkan oleh A. 

S. Wan, Pembangunan Ditinjau Kembali. Edgar dan Robert membahas 

koperasi petani serbaguna. Mereka mencoba membandingkan koperasi di 

negara berkembang dan di negara maju. Menurutnya, di beberapa negara 

seperti Jepang, Israel, Taiwan, Mesir, dan Korea, koperasi ternyata menjadi 

jembatan yang efektif dapat mengikutsertakan jutaan petani kecil dalam 

pertanian modern. Di tempat-tempat lain, yang meliputi sebagian besar 

negara sedang berkembang, koperasi petani tidak terlaksana dengan baik. 

Petani-petani terkekang oleh paternalisme pemerintah dan pengawasan dari 

atas yang berlebih-lebihan. Kaum elite setempat telah mengambil kekuasaan 

koperasi setempat dan menjalankannya untuk keuntungan mereka sendiri, 

bukannya untuk keuntungan semua anggota petani. 

Karya lain yang dapat diajukan di sini adalah yang ditulis Soedjatmoko 

berjudul Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Soedjatmoko 

mengemukakan pembangunan ekonomi sebagai perubahan sosial yang di 

dalam usaha pembangunan ekonomi di negeri kita, pembentukan koperasi 

memegang peranan penting. Berhasil tidaknya suatu koperasi di desa tidak 

hanya tergantung pada keahlian dan kecakapan para pemimpin dan anggota-

anggotanya untuk menyelenggarakan koperasi itu. Keberhasilan itu 
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tergantung pada perubahan-perubahan lainnya di lapangan sosial dan 

kebudayaan secara langsung atau tidak langsung tersangkut dalam 

penyelenggaraan koperasi ini. Malahan boleh dikatakan bahwa berhasil atau 

tidaknya usaha koperasi untuk sebagian besar tergantung dari kesanggupan 

orang untuk mengadakan perubahan-perubahan lain itu. 

Jurnal yang ditulis Ruth Dameria Haloho berjudul Analisis Profitabilitas 

pada Usaha Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Semarang dalam Ragam 

Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 1, April 2013 menjelaskan 

tentang tingkat profitabilitas dan keuntungan usaha ternak sapi perah di 

Kabupaten Semarang. Penentuan lokasi penelitian dipilih dua lokasi 

kecamatan di Kabupaten Semarang yang memiliki populasi sapi perah 

terbanyak, yaitu Kecamatan Getasan dan Ungaran Barat. Kemudian dari 

setiap kecamatan tersebut dipilih dua desa yaitu Desa Sumogawe dan Desa 

Getasan di Kecamatan Getasan, Desa Lerep dan Desa Gogik di Kecamatan 

Ungaran Barat. Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dikemukakan 

penulis bahwa nilai profitabilitas usaha ternak sapi perah lebih besar dari 

tingkat suku bunga deposito bank BNI periode Maret 2013 sehingga usaha 

ternak sapi perah sangat menguntungkan. 

Artikel yang ditulis Pipit Eka Saputri berjudul Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Produksi Susu Sapi di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh pemberian makanan hijauan dan pakan konsentrat 

terhadap hasil produksi susu sapi perah di Desa Sumogawe, Kecamatan 
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Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tahun 2015. Data yang 

digunakan merupakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian penulis 

membuktikan bahwa jumlah pakan hijauan dan jumlah pakan konsentrat 

berpengaruh terhadap hasil produksi susu sapi perah di Desa Sumogawe. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis 

untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya 

secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil dalam bentuk 

tulisan.
12

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau.
13

Menurut Kuntowijoyo 

dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian 

ilmiah, sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta, 

kebenaran sejarah terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber 

sejarah secara tuntas sehingga diharapkan ia akan mengungkap sejarah 

obyektif. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tahapan-tahapan tersebut 

sebagai mata rantai yang saling berkesinambungan dan sebagai urutan 

yangharus dikaji dan analisis secara mendalam dalam penulisan sejarah. 

Adapun langkah-langkah tersebut adalah: 

                                                 
12

 Dudung Abdurahman. Metode Penelitian Sejarah. Hlm. 43-44. 
13

 Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. 

Terjemahan. Nugroho Notosusanto. Mengerti Sejarah. Hlm. 35. 
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1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahapan pertama, yakni kegiatan pengumpulan 

sumber. Adapun langkah-langkah heuristik yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan jenis data yang diperlukan, meliputi: 

1) Dokumentasi adalah alat-alat pengumpulan data yang berupa foto-

foto dan gambar-gambar. 

2) Sumber lisan adalah alat pengumpulan data yang berupa informasi 

dari para informan. Bukti-bukti lisan memberikan cara pandang 

baru pada pilihan yang telah ada selama berabad-abad, antara 

penyajian lewat suara dan tulisan. Dimasa mendatang, mungkin 

menjadi lebih mudah untuk meng gabungkan keduannya, misalnya: 

penerbitan rekaman intisari-intisari wawancara sebagai 

pendamping buku.
14

 

b. Menentukan tempat penelitian 

Pengambilan lokasi daerah penelitian ini secara sengaja dipilih 

dengan pertimbangan bahwa Desa Sumogawe merupakan daerah sentra 

penghasil susu sapi, terbesar di wilayah Kecamatan Getasan. 

c. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Sumber Primer 

Sumber primer merupakan sumber asli, karena kesaksiannya tidak 

bersumber dari sumber lain, tetapi dari tangan pertama. Sumber 

                                                 
14

 Paul Thompson. Suara Dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan. Hlm. 270. 
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primer adalah sumber yang disampaikan oleh pelaku sejarah atau 

saksi mata.
15

 

Sumber primer dapat diperoleh dari hasil wawancara. Metode 

wawancara juga mencakup cara yang digunakan untuk suatu tujuan 

khusus dengan cara mencari keterangan atau pendapat secara lisan 

dari seorang responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan 

muka mengenai apa yang dirasakan, dipikirkan dan diakuinya. 

Dalam teknik wawancara ini penulis mendapat sumber-sumber lisan 

dari beberapa informan. 

Informan-informan tersebut antara lain, ketua Koperasi Serba 

Usaha Wahyu Agung, sekretaris Koperasi Serba Usaha Wahyu 

Agung, bendahara Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung, karyawan 

Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung, ketua kelompok tani Sidodadi, 

anggota kelompok tani Sidodadi sekaligus sebagai peternak sapi 

perah. 

Sumber primer tidak diterima dengan mentah (diambil apa 

adanya) tetapi juga melalui prosedur kritik sumber yang telah 

ditentukan yang merupakan alat analisis dalam ilmu sejarah. Metode 

sejarah lisan ini digunakan sebagai metode pelengkap terhadap 

bahkan dokumenter.
16

 

                                                 
15

 Dudung Abdurahman. Op.cit. Hlm. 65. 
16

 Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. Hlm. 23. 
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2) Sumber Sekunder 

Sumber Sekunder menurut Nugroho Notosusanto, sumber 

sekunder merupakan sumber yang diperoleh oleh pengarang dari lain 

atau sumber lain. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka yaitu suatu 

kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara 

mencari buku literatur. Sumber sekunder pada penelitian ini yang 

didapat berupa jurnal, buku-buku, artikel-artikel dari Perpustakaan 

dan Arsip Daerah Salatiga, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan 

Kabupaten Semarang, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan 

Getasan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 

 

2. Kritik Sumber 

Adapun caranya adalah dengan melakukan dua kritik, 

yangdimaksudkan dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasionalyang 

mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu 

kejadian. 

Ada dua langkah yang harus ditempuh untuk membuktikanvaliditas 

sumber, yaitu (1) mengadakan kritik intern yang bertujuanuntuk mencari 

kebenaran isinya, dan (2) mengadakan kritik eksternyang bertujuan untuk 

membuktikan keaslian dan kebenaran suatusumber. 

Sedangkan kritik ekstern dilakukan terhadap data denganmenganalisa 

kebenaran sumber atau hubungan dengan persoalanapakah sumber itu asli 
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atau tidak. Dalam penelitian ini lebihditekankan pada kritik intern. Hal ini 

dilakukan karena inginmemperoleh jawaban dengan nilai pembuktian dari 

isi atau sumbertersebut. Apakah relevan dengan penelitian yang dimaksud 

atautidak. Cara melakukan kritik intern disini ialah 

denganmembandingkan data yang diperoleh di lapangan dari 

hasilwawancara dengan data tertulis. Selain itu, dalam melakukankritik 

sumber melalui wawancara dilakukan pengecekan silangantar 

sumber.Sebagai pendukung perlu juga diketahui situasi, baikdi dalam 

memberikan keterangan, bagaimana kemampuan sertadaya ingat dan juga 

bagaimana tingkah laku informan dalamkeseharian. 

Dalam menentukan kriteria asli maupun tidaknya sumbertersebut di 

lapangan adalah diperoleh dari seorang informan yanglainnya mengenai 

suatu peristiwa yang sama. Sebab kadangkalainformasi yang diberikan 

oleh informan yang satu dengan yanglainnya tidak sama. Dalam hal ini, 

perlu dicari terlebih dahulupersamaan persepsi dan informasi. Selanjutnya 

dibandingkandengan sumber tertulis yang ada. 

Pemilihan informan yang memberikan keterangan mengenai sejarah 

berdirinya Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung serta bagaimana 

pengaruhnya bagi masyarakat sekitar khususnya peternak sapi perah di 

Desa Sumogawe. 

Data atau sumber tertulis yang berhasil dikumpulkan dalampenelitian 

ini, adapun cara melakukan kritik dalam penelitianini adalah 

membandingkan data yang berhasil dikumpulkandan dihimpun. 
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3. Interpretasi 

Interpretasi digunakan untuk menafsirkan fakta-fakta yang telah didapat. 

Interpretasi juga berarti mengerti.
17

Metode khusus yang diajukan guna 

mendekati sejarah. Fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan perlu 

dihubungkan dan dikaitkan satu sama lain. Sedemikian rupa sehingga fakta 

yang satu dengan yang lain dapat tercipta suatu hubungan yang masuk akal 

dan menghasilkan suatu rangkaian cerita sejarah. Hal ini perlu dilakukan 

karena fakta-fakta sejarah tersebut masih terpisah-pisah, maka kemampuan 

pribadi serta sudut pandang yang berbeda dari masing-masing sejarawan 

akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Dalam hal ini penulis akan 

mengaitkan fakta-fakta sejarah yang didapatkan dilapangan, kemudian 

dikelola dan dianalisis dengan mengunakan berbagai pendekatan sehingga 

memiliki makna dan bersifat logis. 

4. Historiografi 

Langkah terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. 

Historiografi cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian 

sejarah yang telah dilakukan. Menurut Abdurahman, penulisan sejarah 

(historiografi) yaitu memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan sistematika yang sudah disajikan. Penulisan hasil penelitian 

                                                 
17

Ibid. Hlm. 3. 
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sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

proses penelitian, sejak dari awal sampai dengan akhir.
18

 

Tahap ini dilakukan untuk penyusunan fakta-fakta sejarah, setelah 

melakukan pencarian sumber, penilaian sumber, penafsiran yang 

kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. 

Aspek kronologis penting dalam penulisan sejarah karena dapat 

mengetahui perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu 

peristiwa sejarah. Tahap ini memerlukan imajinasi historis yang baik, 

sehingga fakta-fakta sejarah yang sudah benar-benar terpilih tetapi masih 

bersifat fragmentasi dapat menjadi suatu sajian yang utuh. 

H. Landasan Teori 

Sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan sebagai pertumbuhan hikmah 

kebijaksanaan (rasionalisme) manusia.
19

Dengan kata lain sejarah adalah suatu 

sistem ilmu pengetahuan, yakni sebagai daya cipta manusia untuk mencapai 

hasrat ingin tahu serta perumusan sejumlah pendapat yang tersusun atas 

keseluruhan masalah. Sehubungan dengan ini tidak dapat dilepaskan sifatnya 

sebagai ilmu mengenai berlakunya hukum sebab dan akibat atau kausalitas. 

Dalam hal ini keberadaan Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung juga 

mempengaruhi masyarakat sekitar, terutama terhadap kesejahteraan. Sejauh 

ini sebagian besar fakta di lapangan telah menunjukkan bahwa Koperasi 

Serba Usaha Wahyu Agung telah berhasil dalam upaya peningkatan 
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 Dudung Abdurahman. Op.cit. Hlm.67. 
19

 Nyoman Dekker. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Hlm. 2. 
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kesejahteraan masyarakat Sumogawe dengan usaha peternakan sapi perah, 

namun masih ada beberapa masyarakat peternak sapi perah yang belum 

merasakan sejahtera, hal ini karena beberapa faktor. Adapun pertimbangan 

yang mendorong peneliti memilih Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung 

sebagai tema penelitian yaitu peran dan posisi koperasi yang pada hakikatnya 

adalah bertujuan untuk mensejahterakan anggota, namun masih saja terdapat 

anggota yang belum sejahtera dengan keberadaan koperasi. Berangkat dari 

realita inilah peneliti akhirnya merasa tertarik dan berinisiatif untuk membuat 

dan melanjutkan penulisan sejarah koperasi tersebut dalam bentuk sebuah 

karya yang utuh berupa Skripsi. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk 

mencari fakor-faktor penyebab masyarakat anggota Koperasi Serba Usaha 

Wahyu Agung yang masih belum sejahtera berdasarkan hasil dan fakta yang 

terjadi pada masyarakat Sumogawe. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA SUMOGAWE 

A. Kondisi Geografis dan Demografis 

Desa Sumogawe termasuk dataran tinggi yang terletak di kaki gunung 

Merbabu dalam wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan 

keadaan alam sebagai berikut: ketinggian Desa Sumogawe 800 meter dengan 

suhu rata-rata 33
o
C, curah hujan rata-rata 2.502 milimeter per tahun dengan 

luas desa 800 hektar yang merupakan tanah pertanian yang terdiri dari: 

- Tanah pemukiman umum : 285 hektar 

- Perkantoran : 0,25 hektar 

- Sekolahan : 13,500 hektar 

- Tempat peribatan masjid dan gereja : 1,540 hektar 

- Makam : 0,7000 hektar 

- Jalan : 53,700 hektar 

- Ladang tegalan : 360.887,96 hektar 

- Lapangan : 1.134 hektar 

- Tanah kritis/tandus : 2,7 hektar 

Jumlah luas seluruhnya : 800 hektar 

Luas tanah bengkok : 36.510,000 hektar 

Desa Sumogawe terdiri dari 15 dusun, yaitu: (1) Pringapus, (2) Pendingan, 

(3) Wates, (4) Sumogawe, (5) Piji, (6) Gawemukti, (7) Magersari, (8) 
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Dalangan, (9) Kenteng, (10) Ngroto, (11) Tambangan, (12) Kembang, (13) 

Mujo, (14) Bumiayu, dan (15) Bumiharjo. Batas wilayahnya meliputi: 

- Sebelah Utara : Desa Polobogo 

- Sebelah Timur : Kota Salatiga 

- Sebelah Selatan : Desa Samirono dan Desa Batur 

- Sebelah Barat : Desa Getasan dan Desa Manggihan 

 

Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Desa Sumogawe 

Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, total 

penduduk Desa Sumogawe mulai dari tahun 2008 hingga 2017 selalu 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1,75%. Total 

penduduk Desa Sumogawe dari tahun 2008 hingga tahun 2016 berturut-turut 

mengalami kenaikan, yaitu dari 7.575 jiwa, 7.660 jiwa, 8.161 jiwa, 8.258 jiwa, 

8.307 jiwa, 8.411 jiwa, 8.496 jiwa, 8.550 jiwa, 9.101 jiwa. Namun total 

penduduk Desa Sumogawe pada akhir tahun 2017mengalami penurunan 

sebanyak 671 jiwa, yaitu menjadi 8.430 jiwa. Tercatat dalam data desa 
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menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk laki-laki lebih kecil yaitu 

48% daripada persentase jumlah penduduk perempuan yang lebih besar yaitu 

52%. 

Penduduk Desa Sumogawe tersebar di 15 dusun dan kebanyakan Kepala 

Keluarga (KK) berjumlah 21.42% terkonsentrasi di Dusun Sumogawe yang 

juga menjadi pusat pemerintahan atau sebagai ibukota Desa Sumogawe. 

Mengenai hal tersebut lihat Tabel 1. 

Tabel 1. Kepadatan dan Jumlah Penduduk Desa Sumogawe 

Tahun 2008-2017 

Tahun 

Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan 

Penduduk 

per km
2
 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

2008 3.774 3.801 7.575 947 

2009 3.825 3.835 7.660 958 

2010 4.030 4.131 8.161 1020 

2011 4.085 4.173 8.258 1032 

2012 4.111 4.196 8.307 1038 

2013 4.143 4.268 8.411 1051 

2014 4.170 4.326 8.496 1062,00 

2015 4.179 4.371 8.550 1068,75 

2016 4.494 4.607 9.101 1137,63 

2017 4.197 4.233 8.430 1053,75 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 



26 

B. Kondisi Sosial Budaya 

Desa Sumogawe merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Getasan dan juga merupakan desa yang memiliki potensi terbesar pada 

produksi susu sapi perah, dengan memiliki ±12 kelompok tani ternak yang 

tersebar di berbagai dusun, serta memiliki 3 industri pengolahan susu 

parteurisasi, merupakan suatu bukti tingginya produksi susu di wilayah Desa 

Sumogawe tersebut.  

Para peternak sapi perah tersebut sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. 

Saat itu orang Eropa yang menetap di Desa Sumogawe membawa dan 

memelihara beberapa ekor sapi perah untuk dikembangbiakkan dan akhirnya 

pun berkembang. Dari perkembangannya, orang pribumi―khususnya warga 

Desa Sumogawe―juga turut menjadi buruh peternak sapi, yang dimana, 

mereka mengurus dan mengawasi sapi perah tersebut. Tepatnya setelah 

kemerdekaan Republik Indonesia, orang-orang Eropa yang menetap tersebut 

juga turut angkat kaki dari wilayah Desa Sumogawe dan meninggalkan sapi-

sapi perah yang ada. Dari hal itu menjadi awal mula warga Desa Sumogawe 

menjadi peternak sapi perah.
20

Dalam melakukan perawatan dan 

pengembangbiakan sapi perah, warga Desa Sumogawe masih menggunakan 

cara tradisional yaitu dengan membuat kandang―tiap kandang terdiri dari 5 

ekor sapi per kepala keluarga―di dekat rumah atau tempat tinggal mereka.
21

 

Desa Sumogawe merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak dan 

memiliki luas wilayah terluas keempat di Kecamatan Getasan setelah Desa 
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 Wawancara. Marsudi Mulyo Utomo. 20 April 2018. 
21

 Wawancara. Marsudi Mulyo Utomo. 20 April 2018. 
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Batur. Desa Sumogawe terdiri dari 15 dusun yang memiliki perbedaan 

masing-masing, baik dilihat dari kondisi fisik, sosial budaya, maupun sosial 

ekonomi masyarakatnya. Namun, desa ini merupakan desa yang mempunyai 

tingkat kerukunan agama yang besar, terbukti dengan bermacam-macamnya 

agama yang terdapat di desa ini. Keunikan lainnya di desa ini adalah sudah 

tidak asing lagi dalam satu keluarga memeluk keyakinan yang berbeda-beda 

namun kerukunan mereka tetap terjaga. 

Desa Sumogawe memiliki berbagai macam potensi yang terdiri dari 

potensi pertanian tegalan, peternakan, pendidikan, serta perdagangan dan jasa. 

Terdapatnya 4 sekolah dasar, 1 sekolah menengah atas, dan 2 perguruan 

tinggi yaitu Sekolah Tinggi Theologia Sangkakala yang terdapat di Dusun 

Kenteng dan Piji merupakan satu fakta terdapatnya potensi pendidikan yang 

besar, serta dapat menjadi magnet perkembangan desa dengan 

mengembangkan kawasan pendidikan yang lebih terintegrasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Tingkat pendidikan penduduk Desa Sumogawe dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumogawe 

Tahun 2008-2015 

Tahun 

Tingkat Pendidikan 

Tidak/Belum 

Tamat SD 

Tamat SD 

Tamat 

SLTP 

Tamat 

SLTA 

Tamat 

D1/Akademi 

Tamat 

S1, S2, S3 

2008 2.498 1.920 864 609 59 56 

2009 1.636 4.353 1.266 1.090 70 214 

2010 1.266 2.907 1.261 949 92 141 

2011 1.281 2.941 1.276 960 93 143 

2012 1.288 2.959 1.284 966 93 143 

2013 1.304 2.966 1.300 978 94 145 

2014 1.317 3.026 1.313 988 95 146 

2015 1.325 3.044 1.321 993 95 147 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 

Pengertian penduduk usia produktif adalah penduduk pada kelompok usia 

antara 15 hingga 64 tahun. Orang-orang yang masih dapat bekerja dengan 

baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa, dan masih terikat kontrak 

pekerjaan pada suatu perusahaan atau instansi dapat dikatakan dia adalah 

penduduk usia produktif.  

Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif antara lain: 

1. Masih sanggup dan enerjik untuk bekerja. 

2. Masih bisa berkarya. 

3. Pekerja keras dan bekerja dengan cerdas. 
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4. Memiliki pandangan dan rencana hidup kedepannya. 

5. Mandiri 

Desa Sumogawe memiliki penduduk usia produktif yang cukup tinggi dan 

terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

mereka adalah pekerja keras dan memiliki semangat untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Jumlah penduduk usia produktif Desa Sumogawe dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Penduduk Usia Produktif Desa Sumogawe 

Tahun 2008-2015 

Tahun 

Kelompok Umur (tahun) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

2008 612 801 877 634 514 550 300 209 121 80 

2009 590 661 919 599 523 504 262 153 50 107 

2010 569 640 802 796 656 619 520 455 322 252 

2011 576 647 812 806 664 627 526 461 325 255 

2012 579 652 817 811 667 631 529 463 327 256 

2013 587 659 827 821 676 638 536 469 331 259 

2014 593 666 835 829 682 645 541 474 335 262 

2015 596 671 841 835 687 649 545 476 337 263 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 
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C. Kondisi Sosial Ekonomi 

Desa Sumogawe menjadi pendukung dalam menyediakan berbagai 

komoditas dagang, baik berupa hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. 

Komoditas utama dari Desa Sumogawe adalah hasil-hasil peternakan, 

terutama susu sapi perah, yaitu sabun susu, kerupuk rambak susu, stik susu, 

es krim, permen susu, yogurt, tahu susu, kefir, gelek susu, dan dawet susu.
22

Selain susu sapi perah, terdapat pula sayuran organik, buah-buahan, dan 

tanaman obat-obatan. Keadaan demikian ditunjang oleh kondisi geografis dan 

kultur masyarakat yang turun temurun telah menekuni aktivitas pertanian, 

perkebunan, dan peternakan. Oleh sebab itu, ketiga bidang tersebut 

merupakan mata pencaharian utama warga Desa Sumogawe. Selain itu, ada 

juga yang bekerja sebagai karyawan swasta, buruh harian lepas, guru, dan 

wiraswasta yang mendominasi sebagian warga. Mengenai hal tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Nomor Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Petani/Pekebun 871 984 1855 

2 Karyawan Swasta 567 487 1054 

3 Buruh Harian Lepas 360 235 595 

4 Guru 16 43 59 

5 Wiraswasta 683 537 1220 

Sumber: Rekapitulasi Data Monografi Desa Sumogawe 
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 Wawancara. Marsudi Mulyo Utomo. 20 April 2018. 



31 

Warga dan perangkat desa Sumogawe memiliki inisiatif untuk membuat 

UMKM yang nantinya berguna untuk meningkatkan hasil perekonomian 

mereka. Dari UMKM tersebut telah menghasilkan beberapa produk olahan 

susu sapi dariindustri rumahan warga desa, yaitu: 

- Sabun susu : 1 industri 

- Kerupuk rambak susu : 1 industri 

- Stik susu : 2 industri 

- Es krim susu : 2 industri 

- Permen susu : 2 industri 

- Yogurt : 1 industri 

- Gelek susu : 1 industri 

- Dawet susu : 1 industri 

- Tahu susu : 2 industri 

- Kefir : 2 indsutri 

Selain dari UMKM, perangkat desa―khususnya kepala desa 

Sumogawe―menggagas satu program yaitu menjadikan Desa Sumogawe 

sebagai Kampung Wisata Susu. Dari program tersebut, kepala desa 

Sumogawe
23

berharap, desanya lebih maju dalam bidang perekonomian dan 

juga dapat menonjolkan salah satu potensi desa Sumogawe yang kemudian 

menjadikan warganya sejahtera dan makmur. Tak ketinggalan, Bapak 

Marsudi juga merangkap sebagai ketua Koperasi Wahyu Agung, yang dimana, 

                                                 
23

 Marsudi Mulyo Utomo, beliau telah menjabat sebagai kepala desa Sumogawe sejak 

tahun 2008. Sebelumnya, beliau juga berperan aktif dalam kepengurusan koperasi unit desa 

(KUD) Getasan, yang dimana, KUD tersebut dibentuk pada tahun 1986 yang kemudian 

terpecah menjadi 12 kelompok tani dan dari kelompok tani tersebut terbentuklah koperasi 

baru pada tahun 2010 yang diberi nama “Koperasi Wahyu Agung”. 
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setiap harinya koperasi tersebut menampung susu sapi perah lebih dari 40.000 

liter dan merawat sekitar 50 ekor sapi dengan bantuan tenaga buruh dari 

warga desa. Dari koperasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian warga desa Sumogawe meskipun hanya sedikit saja dan juga 

koperasi tersebut merupakan salah satu koperasi dengan industri pengolahan 

susu terbesar di Desa Sumogawe yang telah bekerjasama dengan Fakultas 

Peternakan Universitas Diponegoro dan Fakultas Pertanian Universitas 

Sebelas Maret. 

Menurut Soedjatmoko
24

pembangunan ekonomi sebagai perubahan sosial 

yang di dalam usaha pembangunan ekonomi di negeri kita, pembentukan 

koperasi memegang peranan penting. Berhasil tidaknya suatu koperasi di desa 

tidak hanya tergantung pada keahlian dan kecakapan para pemimpin dan 

anggota-anggotanya untuk menyelenggarakan koperasi itu. Keberhasilan itu 

tergantung pada perubahan-perubahan lainnya di lapangan sosial dan 

kebudayaan secara langsung atau tidak langsung tersangkut dalam 

penyelenggaraan koperasi ini. Malahan boleh dikatakan bahwa berhasil atau 

tidaknya usaha koperasi untuk sebagian besar tergantung dari kesanggupan 

orang untuk mengadakan perubahan-perubahan lain itu. 

D. Koperasi Serba Usaha 

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai 

segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang 
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 Soedjatmoko. Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Hlm. 4-5. 
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beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
25

 Dikarenakan kebutuhan mereka 

beraneka ragam, maka KSU memiliki beberapa fungsi, yaitu:
26

 

‒ Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal 

investasi dan modal kerja atau usaha bagi anggota koperasi dan warga desa 

umumnya. 

‒ Penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti sarana sebelum dan 

sesudah panen, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan 

sehari-hari. 

‒ Pengolahan serta pemasaran hasil produksi dari para anggota koperasi dan 

warga desa umumnya. 

‒ Pelayanan jasa-jasa lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan 

sebagainya.. 

Daerah kerja koperasi dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang: 

pertanian, industri kecil, peternakan, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi 

desa. Tujuan koperasi serba usaha meliputi: 

‒ Mensejahterakan khususnya anggotanya dan masyarakat pada umumnya. 

‒ Dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil, dan makmur. 

‒ Dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi. 
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 lina14075.blogspot.com/2016/10/pengertian-dan-tujuan-koperasi-serba.html?m=1. 

Diakses pada 5 Agustus 2018. 
26

 Dra. Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, S. H. Koperasi dan Perekonomian 

Indonesia. Hlm. 64. 
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‒ Memberikan layanan pinjaman dengan bunga yang murah, tepat dan cepat 

serta mendidik anggota untuk dapat menggunakan uang dengan bijaksana 

dan produktif. 

‒ Memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perkantoran anggota koperasi. 

Koperasi Serba Usaha lazimnya disebut “Koperasi Unit Desa”. Kepala 

Desa (Lurah) bertindak sebagai pelindung atau penasihat dan sekaligus 

sebagai pengawas koperasi ini. Pengaruh dan kewibawaan seorang kepala 

desa sangat berpengaruh maju mundurnya koperasi, segala kebijaksanaan 

kepala desa untuk kesejahteraan masyarakatnya termasuk kelancaran tugas 

desanya, kadang-kadang disalurkan lewat koperasi tersebut.
27

 

Desa Sumogawe merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Getasan dan juga merupakan desa yang memiliki potensi terbesar pada 

produksi susu sapi perah, dengan memiliki ±20 kelompok tani ternak yang 

tersebar di berbagai dusun, serta memiliki 3 industri pengolahan susu 

pasteurisasi, merupakan suatu bukti tingginya produksi susu di wilayah Desa 

Sumogawe tersebut. Produksi susu yang tinggi telah membuat Marsudi 

Mulyo Utomo―selaku kepala desa―mendirikan sebuah koperasi yang diberi 

nama Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung pada tanggal 30 Agustus 2010 

sesuai peraturan Badan Hukum Nomor 427/BH/XIV.23/188-4/VIII/10 

dengan tujuan untuk menampung produksi susu sapi peternak di Sumogawe. 

Hingga saat ini Koperasi Wahyu Agung memiliki 25 orang karyawan, 50 

orang anggota tetap, dan 150 orang calon anggota. Cara perekrutan 
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 T. Soeyanto. Koperasi. Hlm. 22. 
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keanggotannya adalah dengan membayar simpanan pokok dan simpanan 

wajib, dan menyetorkan susu ke koperasi. Dinamakan “koperasi serba usaha” 

karena Koperasi Wahyu Agung terdiri dari beberapa usaha, yaitu 

penampungan susu, penjualan pakan khususnya pakan konsentrat, obat-

obatan untuk sapi, dan simpan pinjam untuk peternak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Keberadaan Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung ditengah masyarakat 

Sumogawe telah menimbulkan dampak ekonomi maupun dampak sosial. 

Dampak ekonominya yaitu kesejahteraan masyarakat khususnya yang telah 

mempunyai jumlah kepemilikan sapi perah lebih dari 5 ekor semakin 

meningkat, yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari (sandang 

pangan) dan dari kondisi perumahan dan kepemilikan akan barang-barang 

mewah semakin marak. Sedangkan dampak sosialnya yaitu semakin 

meningkatnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan, dapat dilihat 

dengan banyaknya anak usia sekolah yang tetap melanjutkan sekolahnya dan 

terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Koperasi Serba 

Usaha Wahyu Agung juga memberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang 

sapi perah kepada para peternak agar mereka dapat merawat sapinya dengan 

baik dan benar. Selain penyuluhan, Koperasi Serba Usaha Wahyu Agung 

mengorganisir para peternak untuk membentuk sebuah kelompok tani di 

masing-masing desa.  Tujuannya adalah agar masyarakat khususnya peternak 

sapi perah saling gotong-royong dan guyub rukun untuk memberikan 

pengetahuan dan berpendapat mengenai sapi perah. 

Program ataupun fasilitas yang disediakan Koperasi Serba Usaha Wahyu 

Agung juga dapat dikatakan menunjang kesejahteraan masyarakat seperti 
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program biogas yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh energi 

pengganti dikarenakan bahan bakar saat ini sudah mulai langka dan harganya 

mahal. Selain program biogas, ada juga program Kampung Susu yang 

bertujuan untuk memperkenalkan potensi terbesar di Desa Sumogawe yaitu 

susu sapi. Beberapa warga desa ikut berpartisipasi dalam program tersebut 

dengan membuat usaha kecil dan menengah, yaitu sabun susu, kerupuk 

rambak susu, stik susu, es krim susu, permen susu, yoghurt, gelek susu, dawet 

susu, tahu susu, dan kefir. Dari hasil usaha tersebut diharapkan dapat 

membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 



74 

DAFTAR PUSTAKA 

Bechtold, Karl Heinz W. 1988. Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan 

Pertanian. Tterjemahan Lily Suherly. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. 

Dekker, Nyoman. 1993. Sejarah Pergerakan Nasional indonesia. IKIP Malang: 

Malang. 

Direktorat Jenderal Koperasi. 1976. Manager Koperasi Tugas dan 

Tanggungjawab serta Wewenangnya. Jakarta: Aksara Indonesia. 

Limbong, Bernhard. 2012. Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi 

Rakyat. Jakarta: Margaretha Pustaka. 

Maharani, Lutvia. 2009. ‘Pengambilalihan Kota Salatiga Dari Kekuasaan Belanda 

ke Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1945-1950’.Skripsi. Semarang: 

Fakultas Ilmu Sosial Unnes. 

Marbun, B. N. 1980. Proses Pembangunan Desa. Jakarta: Erlangga. 

Owens, Edgar dan Robert Shaw. 1977. Pembangunan Ditinjau Kembali. 

Terjemahan A. S. Wan. Yogyakarta: UGM Press. 

Tim Penulis Agriflo. 2012. Sapi: Dari Hulu ke Hilir dan Info Macanegara. 

Jakarta: Penebar Swadaya Grup. 

Soedjatmoko. 1995. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. LP3S: Jakarta. 

Soeyanto, T. TT. Koperasi. Jakarta: Yudhistira. 

Widiyanti, Ninik dan Y. W. Sunindhia. 2003. Koperasi dan Perekonomian 

Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 



75 

DAFTAR JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH 

Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2015. Pedoman Teknis Kredit Ketahanan 

Pangan dan Energi (KKP-E): Skema Kredit Bersubsidi Untuk 

Petani/Peternak. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 

Hadiani, Dimas Pratidina Puriastuti dan Ari Brihandhono. 2016. Penguatan 

Koperasi Susu dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Peternak Sapi Perah di 

Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Studi pada KUD 

Karangploso). 

http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/PROSIDING/article/download/498/365. 

(6 Agustus 2018). 

Haloho, Ruth Dameria, Siswanto Imam Santoso dan Sudiyono Marzuki. 2013. 

‘Analisis Profitabilitas pada Usaha Peternakan Sapi Perah di Kabupaten 

Semarang’. Dalam Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora. No. 1. Hlm. 

65-72. 

Hatta, Berta Kasih. 2017. ‘Efektivitas Kemitraan Usaha Koperasi Susu Warga 

Mulya Dalam Meningkatkan Pendapatan Peternak Sapi’. Dalam Jurnal 

Pendidikan dan Ekonomi. No. 3. Hlm. 290-300. 

Mitha, Mirna Usi Dia. 2012. Sejarah Koperasi Susu “SAE” Pujon Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pujon 1962-2010.  

http://jurnal-

online.um.ac.id/data/artikel/artikel7AA4BBFCCC4AC2AA62BBF9E478C08

C98.pdf. (6 Agustus 2018). 

Purwaningsih, Endang. 1985. Pengaruh Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat 

Terhadap Pendapatan Petani Peternak di Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pasuruan. http://repository.unair.ac.id/2973/1/2973.pdf. (6 Agustus 2018). 



76 

Saputri, Pipit Eka dan Ign. Agus Wantara. 2015. Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Produksi Susu Sapi di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Tahun 2015. http://e-

journal.uajy.ac.id/9673/2/1EP18783.pdf. (18 Juli 2018). 

Wahyudi, Ahmad. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Anggota Koperasi Sapi Perah (Studi Kasus pada Anggota Koperasi “SAE” 

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=190080&val=6467&title

=ANALISIS%20FAKTOR-

FAKTORYANG%20MEMPENGARUHI%20PENDAPATAN%20ANGGO

TA%20%20KOPERASI%20PETERNAKAN%20SAPI%20PERAH%20%20

(Studi%20Kasus%20pada%20Anggota%20Koperasi%20%C3%A2%E2%82

%AC%C5%93SAE%C3%A2%E2%82%AC%20%20Kecamatan%20Pujon,

%20Kabupaten%20Malang). (6 Agustus 2018). 

Yusdja, Yusmichad dan Rosmijati Astuti. 2002. ‘Skala Usaha Koperasi Susu dan 

Implikasinya Bagi Pengembangan Usaha Sapi Perah Rakyat’. No. 1. Hlm. 48-

63. 


