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, MENUJU SOSIOLOGI EKONOMI
UNTUK MEMPERKUAT KOPERASI
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Pendahuluan
Tidak ada bidang studi yang lebih penting dari social sciencce dalam mengkaji hal

ihwal yang berkaitan dengan masyarakat. Social scien tidak saja mmungkinkan ditak-
sanakan kajian yang berkaitan dengan kondisi yang membatasi ke[idupan manusia,
tetapi juta memungkinkan adanya kajian-kajian, yang dapat meningkatkan taraf kehidupan
manusia. Meningkatkan pemahaman tentang manusia dan masyarakat sangat penting
perannya dalam upaya untuk dapat meningkatkan taraf hidup umat manusida iendiri:
kebahagiaan dan kepuasan hidup. : l

Untuk dapat memahami kehidupan manusia dan masyarakat, kita harus mendekati
dari brbagai aspek. Tidak mungkin kehidupan manusia dan masyarakat hanya didekati
dengan menggunakan salah satu aspek saja. Olh karna itu, mutlak kita harus mmahami
social scinc secara menyluruh dan utuh, yang mencakup: antrhopology, sociology,
history, geeography, ecocomics, political sciences dan psychology (Hunt & colandir,
1e87).

Tulisan ini hanya menyajikan bahasan hubungan antara ekonomi dan sosiologi dalam
kaitan mencari keedudukan koperasi dalam kajian social sciences tersebu.

Hubungan Sosiologi dan Ekonomi
Hubungan an[ara sosiologi dan ekonomi mengalami kebekuan lebih dari dua ratus

tahun lamanya. Hal ini terutama diseabkan oleh adanya keinginan dari salah satunya
untuk dianggap sebagai induk dari ilmu sosial dan mendominasi atas lainnya. Ekonomi
j",.h leih tua dari sosiologi. Terminologi ekonomi (political economy) perrama kali
dikemukakan oleh Momtcchrietien pada tahun 16l, sedangkan Comte mengenal konsep
sosiologi baru pada tahun 1830- an. Ekonomii mendapat tempat clikalangan kaum
pembaharu jauh leih awal dibandingkan dengan sosiologi. Demikian juga ekonomi lebih
dahulu diterima unhrk diajarkan di perguruan tinggi dibandingkan dengan sosiologi, pada
tahun 1930-an ekonomi mengalami perkembangan di bidang matematik, sihingg"
lahirlah ekonomi matematik. Di fihak lain sosiologi tidak terjamah oleh metode kuantitaiif
sampai akhir perang dunia ke dua.

Masing-masing disiplin mengklaim dirinya sebbagai induk dari ilmu sosial. Misalnya,
comte menyatakan bahwa : npengetahuan dan ma5ydrakat berkembang lewat suatu
proses evolusi dari mulai tingkat yang bawah sampai tingkat yang paling maju, dan


