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SARI 
 

Stefanus Riki Krisna Aditya. 2011. ” Pengaruh Citra Koperasi, Pelayanan, dan 
Motivasi Anggota Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
Segarbo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang”. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Koperasi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Fx. Sukardi. Pembimbing II  Prof. Dr. Rusdarti, 
M.Si. 
Kata Kunci : Citra Koperasi, Pelayanan, Motivasi Angota dan Kepuasan 

Anggota. 
KPRI SEGARBO Bodeh merupakan koperasi pegawai negeri yang 

beranggotakan guru-guru Sekolah Dasar (SD) sekecamatan Bodeh Kabupaten 
Pemalang. Koperasi serba usaha yang dalam perkembangannya ditujukan untuk 
memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Usaha yang dikelola 
oleh KPRI “SEGARBO” meliputi pertokoan, penyewaan gedung, dan simpan pinjam. 
Pembentukan KPRI tersebut pada dasarnya untuk melayani kebutuhan anggotanya 
sehingga akan tercapai kepuasan anggota. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pengaruh 
citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota terhadap kepuasan anggota Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia SEGARBO Bodeh Kabupaten Pemalang baik secara 
simultan maupun parsial, (2) Seberapa besar pengaruh citra koperasi, pelayanan, dan 
motivasi anggota terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
“SEGARBO” Bodeh Kabupaten Pemalang baik secara simultan maupun parsial. 

Penelitian ini menggunakan populasi berjumlah 270 anggota koperasi, yang 
kemudian diambil sampel dengan menggunakan teknik random sampling sehingga 
sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 anggota koperasi. Ada empat variable dalam 
penelitian ini, yaitu (1) citra koperasi (2) pelayanan (3) motivasi anggota (4) kepuasan 
anggota. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
angket dan metode dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik 
deskriptif persentase dan analisis linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota 
berpengaruh terhadap kepuasan anggota secara simultan dibuktikan dari hasil uji F 
diperoleh signifikansi di bawah 0,05. Hasilnya sebesar 57,9% dan sisanya sebesar 
42,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari 
perhitungan SPSS diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut Y = - 
8,508 + 0,313X1 + 0,322X2 + 0,571X3, hal ini bermakna setiap kenaikan satu poin citra 
koperasi akan diikuti kenaikan kepuasan anggota sebesar 0,313 poin, setiap kenaikan 
satu poin pelayanan akan diikuti kenaikan kepuasan anggota sebesar 0,322 poin,dan 
setiap kenaikan satu poin motivasi anggota akan diikuti kenaikan kepuasan anggota 
sebesar 0,571 poin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan ada pengaruh signifikan antara citra koperasi, pelayanan dan motivasi 
anggota terhadap kepuasan anggota. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu 
anggota koperasi sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anngotanya. 
Anggota koperasi sebaiknya lebih meningkatkan citra koperasi dan memotivasi 
anggota dalam mengembangkan koperasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang 

atau badan-badan, yang memberi kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai 

anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

 Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatanya berdasar atas asas kekeluargaan. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 

3 disebutkan pula bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi 

juga merupakan fungsi demokrasi dan sosial, karena para anggota selalu 

melakukan kerjasama, kegotongroyongan,berdasarkan persamaan hak, kewajiban 

dan derajat. Koperasi adalah milik anggota karena itu diatur serta diurus sesuai 

dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya. Kebijakan-kebijakan 

koperasi harus tunduk kepada keputusan keputusan Rapat Anggota sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi ( Anoraga, 1992:8). 
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 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan koperasi primer 

yang anggotanya para pegawai negeri di Indonesia. Dengan dibentuknya 

koperasi ini diharapkan pegawai mampu berpartisipasi secara nyata dalam 

pembangunan sesuai dengan kemampuan masing – masing dan memetik hasil 

dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya serta 

masyarakat luas pada umumnya.     

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berada ditengah 

masyarakat selain swasta dan BUMN, dimana terdapat kompetisi dalam 

memperoleh pelanggan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan dan 

mempertahankan kesetiaan pelanggan, sehingga dibutuhkan pelayanan yang 

merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat 

jasa, baik dalam baik dalam hal cara, teknik, metode, yang dapat menarik lebih 

banyak orang menggunakan jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi 

atau perusahaan (Widiyanti, 2002:59). 

Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Sebagai organisasi yang berwatak sosial, dasar pendirian koperasi berbeda 

dengan dasar pendirian perusahaan lain seperti Firma dan Perseroan. Pendirian 

koperasi dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah 

untuk memperbaiki ekonomi mereka di Indonesia dikenal dua macam bentuk 

koperasi, yaitu Koperasi primer dan Koperasi sekunder. Koperasi primer adalah 

koperasi yang beranggotakan orang perorangan, melalui usaha untuk memenuhi 

kebutuhan anggota secara perorangan. Koperasi sekunder merupakan himpunan 
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dari Koperasi primer yang dibentuk sekurang kurangnya dari tiga Koperasi 

primer. 

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu perusahaan tertentu, faktor 

– faktor penentu yang digunakan bisa berupa kombinasi dari faktor penentu 

kepuasan pelanggan produk dan jasa. Umumnya yang digunakan konsumen 

adalah aspek pelayanan dan kualitas barang dan jasa yang dibeli (Tjiptono, 

2002:26). 

Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, 

seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai 

citra. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang 

memandangnya (Katz dalam Soemirat dan Ardianto, 2003:113). 

Sekarang ini banyak sekali organisasi memahami sekali perlunya 

memberi perhatian yang cukup untuk membangun suatu citra yang 

menguntungkan bagi suatu perusahaan tidak hanya melepaskan diri terhadap 

terbentuknya suatu kesan public negatif. Jadi ungkap Sukatendel dalam Soemirat 

dan Ardianto (2003:112) citra itu itu dengan sengaja perlu diciptakan agar 

bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu asset terpenting dari suatu 

perusahaan atau organisasi. 

Dengan melakukan penelitian citra, perusahaan (koperasi) dapat 

mengetahui secara pasti sikap publik terhadap organisasi maupun terhadap 

produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Dari penelitian citra ini, perusahaan juga dapat mengetahui apa – apa yang 

disukai dan tidak disukai publik tentang perusahaan, dengan demikian 
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perusahaan dapat mengambil langkah – langkah yang tepat bagi kebijaksanaan 

perusahaan selanjutnya (Danasaputra dalam soemirat dan Ardiato, 2003:117).  

Seluruh kegiatan usaha koperasi didasarkan pada pemenuhan pelayanan 

atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Salah satu upaya untuk 

menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan yang baik dengan 

anggota adalah dengan cara memberikan pelayanan yang berkreditas secara 

konsisten dan lebih baik. 

Misi pelayanan koperasi pada anggota yaitu melayani kepentingan peran 

anggota sebagai pemilik dan pelanggan sebaik-baiknya sedangkan tujuannya 

yaitu apa yang akan dihasilkan, misalnya setiap akhir tahun dapat manfaat atau 

sesuatu yang diperolehnya. 

KPRI “SEGARBO” Bodeh merupakan koperasi pegawai negeri yang 

beranggotakan guru-guru Sekolah Dasar (SD) sekecamatan Bodeh Kabupaten 

Pemalang. Koperasi serba usaha yang dalam perkembangannya ditujukan untuk 

memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Kehadiran KPRI 

“SEGARBO” Bodeh, Kabupaten Pemalang, sangat bermanfaat bagi para 

anggotanya karena KPRI “SEGARBO” Bodeh, Kabupaten Pemalang, sangat 

menolong dalam permasalahan pinjam meminjam uang baik dalam waktu jangka 

pendek maupun waktu jangka panjang. Usaha yang dikelola oleh KPRI 

“SEGARBO” meliputi pertokoan, penyewaan gedung, dan simpan pinjam. 

Pembentukan KPRI tersebut pada dasarnya untuk melayani kebutuhan 

anggotanya sehingga akan tercapai kepuasan anggota. 
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Adapun pelayanan usaha yang dijalankan oleh KPRI SEGARBO Bodeh 

antara lain :  

1. Pelayanan usaha penyediaan kebutuhan sehari – hari (pertokoan) 

2. Pelayanan usaha simpan pinjam 

3. Pelayanan usaha jasa (persewaan gedung) 

Kepuasan anggota Koperasi pegawai Republik Indonesia Santosaning 

Ekonomi Guru Adedasar Rukun Bodeh (KPRI SEGARBO)  Kecamatan Bodeh 

Kabupaten Pemalang dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain citra 

koperasi, pelayanan dan motivasi anggota. Untuk memajukan usaha koperasi 

diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola usahanya.  

Dari observasi awal, KPRI SEGARBO berkedudukan di Desa Muncang 

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang didirikan sesuai dengan akte pendirian 

pada tanggal 11 November 1985, dengan nomor Badan Hukum 9259a/BII/VI. 

Mempunyai anggota sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Data Anggota KPRI SEGARBO tahun 2008-2009 

No Uraian 
Tahun 2008 Tahun 2009 

Ket 
L P JML L P JML 

1 Awal Tahun 171 96 267 174 102 276 - 

2 Pertambahan 12 8 20 7 9 16 - 

 Jumlah 183 104 287 181 111 292 - 

3 Keluar 9 2 11 15 7 22  

 Akhir Tahun 174 102 276 166 104 270 - 

   

Tabel 1.2 Daftar Nama Anggota Masuk Tahun 2009 

Ur Anggota Nama L/P TMT Alamat 

1 623 Wihartati P 10-03-2009 TK Hand.XIII Pendowo 

2 624 Sri Ristanti P 10-03-2009 TK Hand.XIII Pendowo 

3 625 Wihartini P 10-03-2009 TK Hand.XIII Pendowo 

4 626 Bakti Rahayu P 10-03-2009 TK Hand.XIII Pendowo 

5 627 Sunarsih P 15-03-2009 TK Pertiwi Kelangdepok 

6 628 Sugiri L 20-03-2009 SDN 01 Kelangdepok 

7 629 Sugiharti P 30-03-2009 TK Hand. XII Muncang 

8 630 Rusmiyati P 02-06-2009 TK Pertiwi Kesesirejo 

9 631 Sunoto L 24-06-2009 SDN 04 Karangbrai 

10 632 Waryono L 24-06-2009 SDN 02 Payung 

11 633 Sugito L 30-06-2009 SDN 02 Karangbrai 

12 634 Wasis L 20-07-2009 SDN 03 Longkeyang 

13 635 Toripin L 01-08-2009 SDN 03 Longkeyang 

14 636 Lili Nurlaeli P 26-09-2009 SDN 02 Pasir 

15 637 Hikmatun Hidayah P 01-10-2009 SDN Gunungbatu 

16 638 Wiyarso L 01-11-2009 UPPK Bodeh 

Tabel 1.3 Daftar Nama Anggota Keluar Tahun 2009 

Ur Anggota Nama L/P TMT Keluar Alamat 

1 566 Turiyah P 11-01-2009 SDN 01 Karangbrai 

2 329 Ngatinem P 17-02-2009 SDN 02 Jatingarang 
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3 567 Sri Hidayati P 10-03-2009 SDN 01 Karangbrai 

4 577 Riyati P 10-03-2009 SDN Jraganan 

5 21 Suratno L 11-03-2009 SDN 03 Pendowo 

6 142 Chaeri L 16-03-2009 SDN 01 Pendowo 

7 26 Murinah P 18-04-2009 SDN 03 Kelangdepok 

8 573 Slamet kaliri L 05-06-2009 SDN 01 Pasir 

9 165 Pujo Rismanto L 07-07-2009 SDN 02 Kesesirejo 

10 568 Awi Suhartono L 13-07-2009 UPPK Bodeh 

11 18 Ruslani L 15-07-2009 SDN 03 Pendowo 

12 616 Saroso L 04-08-2009 SDN 03 Kelangdepok 

13 552 Riyanto L 19-08-2009 SDN 04 Karangbrai 

14 610 Supardi L 23-09-2009 SDN 01 Kelangdepok 

15 553 Kadri L 02-10-2009 SDN Parunggalih 

16 484 Waryono L 11-10-2009 SDN 01 Pendowo 

17 444 Jamhari L 21-10-2009 SDN 01 Karangbrai 

18 576 Siti Muryati P 07-11-2009 SDN 02 Pendowo 

19 538 Masduki L 05-12-2009 UPPK Bodeh 

20 154 Suwarso L 20-12-2009 SDN 01 Longkeyang 

21 40 Suwarti P 20-12-2009 SDN 02 Muncang 

22 247 Nurudin L 27-12-2009 Kelangdepok 

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KPRI 

SEGARBO 

 

 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota KPRI 

SEGARBO banyak yang keluar hal ini bisa menjadi permasalahan yang serius 

bagi KPRI SEGARBO. Usaha yang dilakukan KPRI SEGARBO Kecamatan 

Bodeh Kabupaten Pemalang mempunyai tiga jenis usaha yaitu pelayanan usaha 
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penyediaan kebutuhan sehari – hari (pertokoan), pelayanan usaha simpan pinjam 

dan pelayanan usaha jasa (persewaan gedung dan lapangan bulutangkis).  

Motivasi anggota dalam pemenuhan kebutuhan pokok melalui unit usaha 

pertokoan dan usaha jasa (persewaan gedung dan lapangan bulu tangkis) masih 

belum maksimal karena belum semua anggota memanfaatkan usaha pertokoan. 

Dengan banyaknya toko dan warung yang ada di sekitar rumah anggota 

memudahkan anggota untuk membeli kebutuhan pokok tanpa harus berbelanja ke 

koperasi, dan belum banyak anggota yang memakai fasilitas lapangan bulu 

tangkis di KPRI SEGARBO Kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang.  

 Dari keadaan diatas, kepuasan anggota KPRI SEGARBO Kecamatan 

Bodeh Kabupaten Pemalang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis hendak mengadakan penelitian pada 

KPRI “SEGARBO” Bodeh Kabupaten Pemalang untuk mengetahui apakah citra 

koperasi, pelayanan dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan anggota. Maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Citra Koperasi, 

Pelayanan, dan Motivasi Anggota Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia SEGARBO Kecamatan Bodeh Kabupaten 

Pemalang “ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini, yaitu : 
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1. Bagaimanakah pengaruh citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota 

terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“SEGARBO” Bodeh Kabupaten Pemalang baik secara simultan maupun 

parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota 

terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“SEGARBO” Bodeh Kabupaten Pemalang baik secara simultan maupun 

parsial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota 

terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“SEGARBO” Bodeh Kabupaten Pemalang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Citra Koperasi, pelayanan, dan 

motivasi anggota terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia “SEGARBO” Bodeh Kabupaten Pemalang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi 

mahasiswa, didalam pengembangan materi. 
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b. Dapat digunaka sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan 

penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang akan meneliti 

tentang koperasi. 

2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

koperasi, khususnya mengenai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan pedoman apakah koperasi tersebut, sudah sesuai dengan 

fungsi, peran dan tujuan koperasi. 

 

c. Bagi KPRI SEGARBO 

Sebagai masukan, sumbangan pemikiran upaya meningkatkan kepuasan 

anggota koperasi sehingga tercapai tujuan dari KPRI SEGARBO Kecamatan 

Bodeh Kabupaten Pemalang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1  Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. 

Kerjasama ini di adakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup 

mereka. Untuk mecapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang 

berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk 

kerjasama itu. 

Menurut Suharto (1988 : 9), koperasi adalah kumpulan dari orang-orang 

yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan 

persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka 

dan kepentingan masyarakat. Seseorang atau sekumpulan orang 

menyelenggarakan suatu pertemuan untuk mencari suatu kerjasama. Pertemuan 

itu memilih suatu panitia yang menyusun peraturan – peraturan dan kemudian 

mengadakan rapat pemilihan umum. 

Menurut Undang – Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, 

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. 

Sedangkan ICA (International Cooperative Alliance) mendefinisikan koperasi 

sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan 
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budaya bersama melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis 

(www.dekopin.coop). 

Menurut Anoraga dan Widayanti (2003:18) asas koperasi meliputi: 

1) Asas Kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani 

manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah 

pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan 

kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.  

2) Asas Kegotongroyongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan 

dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa 

memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama. 

Asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi hendaknya 

merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerjasama dalam 

pelaksanaan kewajiban dan hak yang bersifat bantu membantu berdasarkan 

keadilan dan cinta kasih. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian koperasi adalah 

organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang – orang 

atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

 

2.1.1 Landasan Koperasi 

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan 

arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi 

lainya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai mana dinyatakan dalam 
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Undang-Undang No.25/1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Koperasi di 

Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut: 

1) Landasan Idiil 

Sesuai dengan Bab II Undang-undang No.25/1992, landasan idiil Koperasi 

Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi 

Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah 

pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Ia merupakan jiwa dan 

semangat bangsa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa 

Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Landasan Struktural 

Di samping menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi 

Indonesia, Bab II Undang-Undang No.25 Tahun 1992 menempatkan 

Undang-Undang Dasar sebagai landasan struktural. Undang-Undang Dasar 

1945, sebagaimana diketahui, merupakan aturan pokok organisasi Negara 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 terdapat berbagai ketetuan yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 kita menemukan mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga 

Negara, kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara, 

serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaanya sebagai 

pedoman dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (Baswir, 

1997:20). 
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2.1.2 Fungsi Koperasi 

Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992, berbunyi bahwa fungsi dan peran koperasi 

adalah: 

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 

2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat; 

3)  Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

2.1.3 Tujuan Koperasi 

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, berbunyi bahwa tujuan koperasi 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan 

UUD 1945. Dengan ketiga tujuan utamanya koperasi, untuk memajukan 

kesejahteraan anggotanya, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, ikut serta 

membangun tatanan perekonomian nasional maka koperasi mempunyai 

kedudukan yang penting dan terhormat dalam perekonomian Indonesia (Sitio dan 

Tamba, 2001:19-20). 
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2.1.4 Jenis – jenis Perkumpulan Koperasi  

Menurut Pandji Anoraga dan Ninik Widayanti (2003:19) berbagai jenis 

koperasi  lahir seirama dengan aneka jenis usaha  untuk memperbaiki kehidupan. 

Secara garis besar jenis koperasiyang ada di koperasi yang ada dapat kita bagi 

menjadi 5 golongan,  yaitu : 

1) Koperasi Konsumsi 

 Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang angota – angotanya terdiri dari 

tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan 

konsumsi. 

2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak 

dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan – tabungan 

para anggota secara teratur dan terus – menerus untuk kemudian di 

pinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat 

untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. 

3) Koperasi Produksi 

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan 

ekonomi pembuatan dan penjualan barang – barang baik yang di lakukan 

oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang – orang anggota koperasi. 

4) Koperasi Jasa 

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang  penyediaan jasa 

tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. 
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5) Koperasi Serba Usaha  

 Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih 

dari dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para 

anggotanya. 

2.2   Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi golongan 

konsumen yang didirikan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi para 

anggota. Adapun usaha yang dijalankan antara lain usaha dibidang niaga maupun 

produksi  S. Edy Swarsono dalam Agus taufik ismail(2007:15) 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi fungsional 

yang merupakan suatu wadah dibidang konsumsi yang anggotanya di lingkungan 

tertentu (Pegawai Negeri) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

anggotanya Arifinal Chainago dalam Agus taufik ismail(2007:15) 

Koperasi yang anggotanya dari para pegawai ini adalah koperasi yang 

biasanya kegiatanya memenuhi kebutuhan anggota dalam meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. KPRI termasuk golongan koperasi fungsional yang 

mana anggotanya mempunyai kesamaan dan profesi sebagai pegawai negeri. 

2.3       Variabel Penelitian 

2.3.1.   Kepuasan Anggota (Y) 

2.3.1.1 Pengertian Kepuasan Anggota 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan (Kotler, 2009:177). 
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Menurut Engel, et al (1990) dalam Tjiptono (2002:24) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan.  

Dari berbagai devinisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan 

dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Pengertian ini didasarkan pada 

disconfirmation paradigm dari oliver (dalam Engel, et al., 1990; Pawitra, 1993). 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Tjiptono, 2002:25 
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Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu perusahaan tertentu, 

faktor–faktor penentu yang digunakan bisa berupa kombinasi dari faktor penentu 

kepuasan pelanggan produk dan jasa. Umumnya yang digunakan konsumen 

adalah aspek pelayanan dan kualitas barang dan jasa yang dibeli (Tjiptono, 

2002:26). Dalam penelitian ini konsumen yang dimaksud adalah anggota KPRI 

SEGARBO Bodeh Kabupaten Pemalang.    

2.1.3.2 Teori Dan Model Kepuasan Pelanggan   

Menurut Tjiptono (2002:30-32) berdasarkan perspektif psikologi, terdapat 

dua model kepuasan pelanggan, yaitu model kognitif dan model afektif. 

1. Model Kognitif 

Pada model ini, penilaian  pelanggan didasarkan pada perbedaan antara suatu 

perkumpulan dari kombinasi atribut dipandang ideal untuk individu dan 

persepsinya tentang kombinasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, penilaian 

tersebut didasarkan pada selisih atau perbedaan antara yang ideal dengan 

yang aktual. Apabila yang ideal sama dengan yang sebenarnya (persepsinya 

atau yang dirasakannya), maka pelanggan akan sangat puasterhadap 

prodok/jasa tersebut. Sebaliknya, bila perbedaan antara yang ideal dan yang 

sebenarnya (yang dipersepsikan) itu semakin besar, maka semakin tidak puas 

pelanggan tersebut. Jika peredaan tersebut semakin kecil, maka besar 

kemungkinanya pelanggan yang brsangkutan akan mencapai kepuasan. 

Berdasarkan model ini, maka kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan dua 

cara utama. Pertama, mengubah penawaran perusahaan sehingga sesuai 
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dengan yang ideal. Kedua, meyakinkan pelanggan bahwa yang ideal tidak 

sesuai dengan kenyataan.  

2. Model Afektif 

Model afektif menyatakan bahwa penilaian pelanggan individual terhadap 

suatu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, 

namun juga berdasarkan kebutuhan subyektif, aspirasi dan pengalaman. 

Fokus model afektif lebih dititikberatkan pada tingkat aspirasi, perilaku 

belajar (learning behavior), emosi, perasaan spesifik (apresiasi, kepuasan, 

keengganan,dan lain-lain), suasana hati (mood), dan lain-lain. Maksud dari 

fokus ini adalah agar dapat dijelaskan dan diukur tingkat kepuasan dalam 

suatu kurun waktu (longitudinal). 

 

2.1.3.3 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Rangkuti (2006:24) metode pengukuran kepuasan pelanggan 

yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode survey. Pengukurannya 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Pengukuran dapat dilakukan secara langsung melalui pertanyaan kepada 

pelanggan dengan ungkapan sangat tidak puas, kurang puas, puas da 

sangat puas. 

2) Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa pantas yang mereka 

rasakan. 
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3) Responden diminta menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi 

yang berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan diminta untuk 

menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan. 

4) Responden diminta meranking elemen atau atribut penawaran berdasarkan 

derajat kepentingan setiap elemen dan seberapa baik kinerja perusahaan 

pada masing-masing elemen. 

Sedangkan menurut Kotler, et al.,1996 dalam Tjiptono, (2002;34-35) 

mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) perlu 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan 

bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang 

mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu komentar (yang bisa 

diisi langsung maupun yang bisa dikirim via pos kepada perusahaan), saluran 

telepon khusus bebas pulsa, dan lain-lain. Informasi-informasi yang diperoleh 

melalui  metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang 

berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk bereaksi 

dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

Akan tetapi, karena metode ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan 

gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakouasan pelanggan. Tidak 

semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja 
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mereka langsung beralih pemasok dan tidak akan membeli produk 

perusahaan tersebut lagi. Upaya mendapatkan saran yang bagus dari 

pelanggan juga sulit diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila 

perusahaan tidak memberikan imbal balik dan tindak lanjut yang memadai 

kepada mereka yang telah bersusah payah “berfikir” (menyumbangkan ide) 

kepada perusahaan. 

2.  Ghost Shopping 

 Salah satu cara untuk memperoleh gamaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk 

berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melakukan temuan-temuannya 

mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara perusahaan dan 

pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan 

dan menangani setiap keluhan. Ada baiknya para manajer perusahaan terjun 

langsung menjadi ghost shopper untuk mengetahui bagaimana 

karyawannyaberinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya. Tentunya 

karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya sedang melakukan penelitian atau 

penilaian (misalnya dengan cara menepon perusahaannya sendiri dan 

mengajukan berbagai keluhan dan pertanyaan). Bila mereka tahu sedang 

dinilai, tentu saja perilaku mereka akan menjadi sangat “manis” dan hasil 

penilaian akan menjadi bias. 
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3. Lost Customer Analysis 

 Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan 

selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan 

costomer loss rate juga penting, dimana peningkatan customer loss rate 

menunjukan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

4. Survey Kepuasan Pelanggan 

 Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan 

dengan penelitian survai, baik dengan survai melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi (McNeal dan Lambdalam Paterson dan Wilson, 1992). 

Melalui survai perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

(feedback) secara langsung dari pelanggan dan juga meberikan tanda (signal) 

positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kepusan pelanggan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi/ kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. 

Anggota koperasi akan merasa puas apabila setelah mengkonsumsi suatu barang 

atau jasa, hasil yang dirasakan memenuhi atau melampaui harapannya. Kepuasan 

anggota KPRI dalam penelitian ini dapat diukur dengan konfirmasi harapan, 

minat, pembelian ulang, dan kesediaan anggota untuk merekomendasi. 
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2.3.2 Citra Koperasi (X1)  

2.3.2.1 Pengertian Citra 

Menurut Jefkins (dalam Soemirat dan Ardianto, 2003:114) citra adalah 

kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang 

fakta – fakta atau kenyataan. Jadi citra terbentuk dari pengetahuan dan informasi 

– informasi yang diterima seseorang. 

Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, 

seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas (Soemirat dan Ardianto, 2003:113). 

Citra merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan produknya, dan di 

penaruhi oleh banyak factor di luar kontrol perusahaan (Kotler 1999:338).  

Citra dapat digambarkan melalui persepsi, kognisi, motivasi dan sikap 

dari seseorang sehingga pembentukan citra akan menghasilkan sikap pendapat, 

pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu (Nimponeo dalam Danasaputra, 1995 

dalam Soemirat dan Ardianto, 2003:115). 

Kualitas teknis dan fungsional menentukan citra korporat yang pada 

gilirannya dapat memenuhi kualitas jasa yang dipersepsikan pelanggan (Payne, 

2000:275). 

2.3.2.2  Jenis Citra 

Menurut Frank Jefkins dalam Soemirat dan Ardianto, (2003:117) jenis- 

jenis citra antara lain : 

1) The mirror image (cermin citra), yaitu bagaimana dugaan (citra) manajemen 

terhadap public eksternal dalam melihat perusahaannya. 
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2) The current image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada public 

eksternal. Citra ini bias saja bertentangan dengan mirror image. 

3) The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen menginginkan 

pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru 

sebelum public eksternal memperoleh informasi secara lengkap. 

4) The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor 

cabang atau perwakilan perusahaan lainya dapat membentuk citra tertentu 

yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau 

perusahaan.   

Sedangkan menurut Anggoro (2000:59-68) ada beberapa jenis citra, 

antara lain : 

1) Citra bayangan, yakni citra yang dianut oleh orang dalm anggota organisasi, 

biasanya adalah pemimpinnya mengenai anggapan pihak luar terhadap 

organisasinya, citra ini cenderung positif. 

2) Citra yang berlaku, pandangan yang melekat pada pihak luar mengenai suatu 

organisasi. Citra ditentukan oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki 

oleh penganut mereka yang mmpercayai. 

3) Citra harapan, yaitu citra yang diharapkan oleh pihak manajemen, biasanya 

dirumuskan dan diperjuangkan untuk menyambut sesuatu yang relatif baru, 

yaitu ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai. 

4) Citra perusahaan, yaitu citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi 

bukan citra atas produk dan pelayananannya saja. Hal – hal positif yang dapat 

meningkatkan citra perusahaan adalah sejarah atau riwayat hidup perusahaan 
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yang gemilang, keberhasilan – keberhasilan di bidang keuangan yang pernah 

diraih, sukses ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta 

lapangan kerja yang besar, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, 

komitmen mengadakan riset,dan sebagainya. 

5) Citra majemuk, yaitu citra yang terbentuk dari masing – masing unit dan 

individu (pegawai atau anggota) dan citra yang terbentuk belum tentu sama 

dengan citraorganisasi atau perusahaan atau organisasinya. 

2.3.2.3 Manfaat Citra     

 Manfaat citra yang baik antara lain (Irawan, 2005:1) : 

1) Dapat menarik sumber daya manusia manusia yang berkuaitas untuk 

bergabung sehingga memiliki daya saing yang tinggi. 

2) Dapat memperoleh kesempatan bisnis yang jauh lebih besar dari perusahaan 

dengan citra yang buruk. 

3) Persentase kesuksesan produk atau layanan baru yang di luncurkan dapat 

jauh lebih tinggi di bandingkan dengan perusahaan dengan citra di bawah rata 

– rata industri. 

4) Program dan aktivitas pemasaran juga menjadi lebih efisien. 

5) Para investor akan lebih percaya dan akhirnya akan berpengaruh terhadap 

harga saham terutama bagi perusahaan yang sudah go public.   

6) Loyalitas pelanggan akan meningkat dan mereka relative tidak sensitif 

terhadap harga. 

7) Perusahaan menikmati pertumbuhan pendapatan dan laba yang lebih baik. 
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 Setelah perusahaan atau koperasi berusaha membentuk citra positif, 

perusahaan atau koperasi dapat mengukur citra tersebut. Fortune dalam Handi 

(2003:2) melakukan penelitian tentang citra dengan membatasi pada 4 (empat) 

indikator, yaitu: 

1) Tanggung jawab sosial 

Tanggung jawab sosial adalah perilaku yang merupakan reaksi terhadap 

norma–norma, nilai–nilai dan harapan–harapan yang diselenggarakan 

masyarakat yang berlaku. Tanggung jawab perusahaan dapat juga dikatakan 

sebagai tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan ekstern perusahaan, 

misalnya pada masyarakat sekitar perusahaan. Perusahaan memberikan 

kompensasi atas keberadaan perusahaan tersebut. 

2) Inovasi 

Inovasi ditujukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Inovasi 

merupakan cirri utama dari perusahaan yang berkinerja tinggi. Keberhasilan 

inovasi dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menyerap dan 

mengevaluasi informasi lingkungan eksternal dan mengimplementasikan 

dalam kemampuan teknis perusahaan. 

3) Kualitas manajemen 

Suatu manajemen yang baik harus dapat membuat keputusan yang tepat 

untuk perusahaan keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan dimata masyarakat. Manajemen yang berkualitas dari suatu 

perusahaan adalah suatu manajemen yang dapat menerapkan fungsi–fungsi 

manajemen yang baik. 
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4) Kepercayaan masyarakat 

Kepercayaan masyarakat yaitu persepsi masyarakat dengan perusahaan 

tersebut. Kepercayaan masyarakat ini terbentuk setelah melihat kinerja dari 

perusahaan sehingga masyarakat meyakini perusahaan akan dapat memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan masyarakat. 

 Berdasarkan penjelasan di atas citra yang diambil dalam penelitian ini 

adalah citra koperasi. Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud Citra koperasi 

yaitu persepsi dan kesan dari masyarakat terhadap suatu koperasi, jenis-jenis citra 

antara lain citra bayangan, citra yang berlaku, citra harapan, citra perusahaan dan 

citra majemuk. Menurut fortune pembentukan citra positif  atau indikator dari 

citra koperasi dapat di ukur dengan tanggung jawab sosial perusahaan, inovasi, 

kualitas manajemen serta dapat membangun kepercayaan masyarakat. Suatu 

koperasi yang ingin tetap mempertahankan citra koperasi nya maka koperasi 

harus mempunyai Tanggung jawab sosial, Inovasi, Kualitas manajemen, dan 

Kepercayaan masyarakat agar masyarakat tetap setia kepada koperasi tersebut. 

2.3.3  Pelayanan (X2)  

2.3.3.1 Pengertian Pelayanan 

 Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan 

yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan  

manakala dalam kegiatan – kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetensi 

dalam usaha merebut pasaran atau pelanggan. Dengan adanya kompetensi seperti 

itu menimbulkan dampak positif dalam organisasi / perusahaan, ialah mereka 

bersaing dalam pelaksanaan layanan, melalui berbagai cara, teknik dan metode 
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yang dapat menarik lebih banyak orang menggunakan / memakai jasa / produk 

yang dihasilkan oleh organisasi / perusahaan (Moenir, 1995:vii). 

 Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan 

yang bersifat jasa. Salah satu tujuan utama koperasi adalah memberikan atau 

meningkatkan pelayanan atau jasa – jasanya bagi para anggota. Dengan adanya 

kompetensi separti itu menimbulkan dampak positif dalam organisasi / 

perusahaan, ialah mereka bersaing dalam pelaksanaan pelayanan, melalui 

berbagai cara, teknik dan metode yang dapat menarik lebih banyak orang 

menggunakan atau memakai jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi 

atau perusahaan.  

 Pelayanan koperasi adalah usaha koperasi memberikan pelayanan yang 

sebaik mungkin terhadap apa yang diperlukan anggota sehingga anggota 

memperoleh kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa yang di gunakan 

untuk memenuhi kebutuhan. Keunggulan pelayanan / keunikan produk koperasi 

pada umumnya dipicu karena diketahuinya: kebutuhan yang dapat dipuaskan 

oleh produk yang ditawarkan, kriteria pemilihan pelanggan , faktor – faktor yang 

mempengaruhi dan motif perilaku pelanggan. (Yuyun Wirasasmita, 2005: 4). 

 Salah satu upaya untuk menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan 

hubungan yang lebih baik dengan anggota sebagai pelanggan adalah dengan cara 

memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten dan lebih baik, serta 

memberikan pelayanan yang lebih unggul daripada pesaing. (Salim, dalam 

Joesron, 2005 : 15). 



29 

29 

 Berdasarkan prinsip identitas dari koperasi, yaitu anggota koperasi adalah 

sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan, maka pemberian pelayanan kepada 

anggotanya harus benar – benar memuaskan. Pelayanan tersebut dapat diberikan 

dengan beraneka ragam, seperti :  

1) Pelayanan sepenuhnya hanya kepada anggota saja. 

2) Pelayanan terutama diberikan kepada anggota, di samping kepada non 

anggota. 

3) Memberikan pelayanan yang sama, baik kepada anggota maupun kepada non 

anggota. 

4) Kombinasi  

2.3.3.2 Pengertian Kualitas Pelayanan 

 Kualitas merupakan suatukondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, prosesdan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Sehingga perhatian tidak lagi hanya pada terbatas pada pelayanan yang 

dihasilkan, akan tetapi pada aspek, proses, sumber daya manusia dan lingkungan 

(Joesron, 2005:17). 

 Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan (Tjiptono, 1996:51). Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai kualitas 

cara penyampaian jasa kepada pelanggan yang akan melebihi tingkat 

kepentingan pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas pelayan berdasarkan 

apa yang dirasakannya, yaitu dimensi – dimensi yang mewakili kualitas 

pelayanan tersebut (Rangkuti, 2006:28). 
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2.3.3.3 Dimensi Kulitas Pelayanan  

 Dalam hal ini kualitas pelayanan hendaknya dilihat dari sudut pandang 

anggota, anggotalah yang menentukan nilai kualitas. Parasunarman at al, dalam 

Joesron (2005:15) menyatakan menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas 

pelayanan (servequal), yakni sebagai berikut :  

1) Reliability (Keandalan) merupakan kemampuan yang dapat diandalkan dalam 

memberikan jasa secara cepat, tepat, akurat dan konsisten sehingga dapat 

memuaskan anggota sebagai pelanggan. 

2) Responsiveness (Daya tangkap) adalah keinginan pribadi para staf dan 

karyawan perusahaan yang secara sadar ingin membantu pelanggan dan 

memberikan jasa sesegera mungkin sehingga dapat memuaskan pelanggan. 

3) Assurance (Jaminan) mencangkup pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf dan 

karyawan sehingga menjamin pelanggan terhindar dari bahaya, resiko, atau 

keragu – raguan dan kekecewaan. 

4) Emphaty (Empati) yang mencakup perhatian individu/pribadi dalam 

memahami kebutuhan pelanggan, kemudahan melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik dan mudah dipahami. 

5) Tangiable (Keberwujudan fisik) meliputi sarana fisik seperti bangunan dan 

perlengkapan, penampilan karyawan,sarana komunikasi dan keberwujudan 

fisik lainnya yang dapat menjadi perhatian pelanggan. 

Lima dimensi ini kalau diakronomkan dapat menjadi TERRA (Tangiable, 

Emphaty, Reliability, Responsiveness, dan Assurance). Meningkatnya kualitas 
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pelayanan akan menaikkan tingkat Perceived quality. Perceived quality is the 

difference between perception and expectations (Parasuraman et al, 1988). 

Ungkapan tersebut berarti semakin besar kesenjangan maka semakin besar pula 

ketidakpuasan.  

Sedangkan menurut Garvin (dalam Tjiptono, 2002:25), dimensi – dimensi 

tersebut adalah :  

1) Kinerja (Performance) karateristik operasi pokok dari produk inti (core 

product) yang dibeli. 

2) Ciri – ciri atau keistimewaan tambahan (Features), yaitu karateristik 

sekunder atau pelengkap. 

3) Keandalan (Reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal dipakai. 

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specifications), yaitu sejauh 

mana karateristik desain dan operasi memenuhi standar – standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

5) Data tahan (Durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

terus digunakan. 

6) Serviceability, meliputi kecepatan, kenyamanan, mudah direparasi, serta 

penanganan keluhan yang memuaskan. 

7) Estetika yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8) Kualitas yang dipersepsikan (Perceived quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 
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Misi pelayanan koperasi pada anggota yaitu melayani kepentingan para 

anggota sebagai pemilik dan pelanggan sebaik – baiknya (serve the best interest 

of cooperative-members as owner and costumer) (Joesron, 2005:19). Didalam 

strategi pelayanan ini juga harus jelas obyektifnya yaitu apa yang akan 

dihasilkan, misalnya pada setiap akhir tahun dapat manfaat (benefit) atau SHU 

yang diperolehnya. Adapun alternatif-alternatif strategi yang dapat digunakan 

untuk membantu koperasi dalam mewujudkan misi dan obyektif diatas yaitu 

dengan menyusun rencana umum yang komprehensif untuk memaksimumkan 

keunggulan bersaing dan meminimalkan kerugian bersaing, mengenai harga, 

kualitas dan pelayanan pengadaan dan perolehan produk para anggota. Oleh 

karena itu diperlukan kebijakan kualitas pelayanan kepada anggota (severquad 

policy), sehingga merasa puas (satisfaction), karena apa yang diinginkan atau 

diharapkan (expectation) para anggota sesuai (fit) dengan apa yang diterimanya 

(received) atau kalau ada kesenjangan pun (gap) tidak terlalu banyak. 

Pada prinsipnya, ada tiga kunci memberikan layanan pelanggan yang 

unggul. Pertama, kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Termasuk didalamnya memahami tipe-tipe pelanggan. Kedua, pengembangan 

database yang lebih akurat daripada pesaing (mencakup data kebutuhan dan 

keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahankondisi persaingan). Ketiga, 

pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu 

kerangka strategik. (Tjiptono, 2004:128). 

 

 



33 

33 

2.3.3.4 Jenis-jenis Pelayanan Usaha Koperasi 

Sesuai dengan Akte Pendirian Koperasi Republik Indonesia SEGARBO 

Bodeh Kabupaten Pemalang, KPRI SEGARBO adalah koperasi serba usaha oleh 

karena itu KPRI SEGARBO memiliki pelayanan usaha antara lain : 

1) Pelayanan usaha konsumsi 

Koperasi konsumsi yang baik dan sempurna berusaha menyediakan atau 

mengadakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan oleh 

anggota – anggotanya. (Anoraga dan Widiyanti, 2003:21). 

Dalam menjalankan usahanya, KPRI SEGARBO Bodeh melakukan 

pelayanan usaha dalam bentuk toko yang menyediakan barang-barang 

konsumsi yang dibutuhkan sehari-hari oleh para anggota dan masyarakat 

sekitarnya. 

2) Pelayanan usaha jasa/persewaan 

Dalam hal ini koperasi berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para 

aggotanya maupun masyarakat umum. Dalam pelayanan usaha 

jasa/penyewaan, KPRI SEGARBO Bodeh melakukan usaha dalam bentuk 

persewaan gedung buat pertemuan rapat, acra pernikahan, olah raga 

badminton dll. 

3) Pelayanan usaha simpan pinjam 

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi 

kesempatan kepada para anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan 

mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. (Anoraga dan Widiyanti, 

2003:22). 
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Dalam usaha simpan pinjam KPRI SEGARBO Bodeh melakukan pelayanan 

usaha pinjaman kredit kepada para anggota-anggotanya dengan bunga yang 

ringan.  

Berdasarkan penjelasan pelayanan yang dilakukan di KPRI SEGARBO 

Bodeh Kabupaten Pemalang adalah pelayanan usaha konsumsi yang dilakukan 

dalam bentuk mini maarket atau toko yang menyediakan barang – barang 

kebutuhan sehari – hari yang di butuhkan anggota selain itu koperasi SEGARBO 

juga menyediakan pelayanan usaha jasa / persewaan. Dengan adanya pelayanan 

tersebut diharapkan anggota dapat dengan mudah memperoleh barang atau jasa 

yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

2.3.4 Motivasi (X3) 

2.3.4.1 Pengertian Motivasi 

GR Terry mengemukakan motivasi yaitu membuat seseorang 

menyelesaikan pekerjaan dengan semangat, karena orang itu ingin melakukannya 

(1999:168). Menurut Hani Handoko motivasi yaitu keadaan dalam pribadi 

seseorang yang mendorong keinginan  individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Handoko 1990:252). Menurut Hamzah 

B.Uno (2007:9) “motivasi adalah suatu dorongan yang timbul oleh adanya 

rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan 

sebelumnya”. 

Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat – sat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 
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mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak. (Sadirman, 2001:71). Menurut 

Mc.Donald motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. (Sadirman, 2001:71). Dapat dikatakan bagaimanapun motivasi di 

devinisikan, terdapat tiga komponen utama yaitu kebutuhan, dorongan dan 

tujuan. (Sondang, 2004:142). 

Motivasi adalah sikap dan nilai dasar yang dianut oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk bertindak atas tidak bertindak. (Danim, 2004:2). Dari 

berbagai uraian di atas motivasi dalam hal ini adalah  dorongan dalam diri 

pribadi maupun dari luar untuk berpartisipasi dalam koperasi dimana hal ini 

adalah KPRI SEGARBO Bodeh Kabupaten Pemalang. 

2.3.4.2 Teori Motivasi 

Menurut Kotler (2009:226) ada beberapa teori motivasi dari para ahli, 

antara lain: 

1) Teori Motivasi Maslow 

Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa orang didorong oleh 

kebutuhan-kebutuhan tertentu pada waktu-waktu tertentu. Menurut Maslow 

dalam hirarki kebutuhan terdapat beberapa kebutuhan: 

a. Kebutuhan fisiologi 

Kebutuhan yang meliputi rasa lapar, haus, seks, perumahan, tidur dan 

sebagainya. 
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b. Kebutuhan keamanan 

Kebutuhan yang meliputi tentang keamanan dan peerlindungan dari 

bahaya, ancaman dan perampasan ataupun pemecatan dari pekerjaan. 

c. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan yang meliputi akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalani 

hubungan dengan orang lain, kepuasan dan rasa memiliki serta diterima 

suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang. 

d. Kebutuhan penghargaan 

Kebutuhan yang meliputi akan status dan kedudukan, kehormatan diri, 

reputasi dan prestasi.   

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan yang meliputi pemenuhan diri untuk menyempurnakan potensi 

diri, pengembangan diri semaksimal mungkin, kreativitas, ekspresi diri 

dan melakukan apa yang paling cocok, serta menyelesaikannya. 

2) Teori Motivasi Herzberg 

Frederick Herzberg mengembangkan teori dua faktor yang membedakan 

dissatifiers (faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan) dan satisfiers 

(faktor yang menyebabkan kepuasan). Tidak adanya dissatisfiers saja tidak 

cukup, sebaliknya satisfiers harus ada secara aktif untuk memotivasi 

pembelian. 

 Teori motivasi Harzberg memiliki dua implikasi. Pertama, para penjual harus 

berusaha sebaik-baiknya menghindari dissatisfier. Kedua, para pabrikan 

harus megidentifikasi satisfier atau memotivator utama pembelian di pasar 



37 

37 

dan kemudian menyediakan faktor satisfier itu. Satisfier itu akan 

menghasilkan perbedaan besar terhadap merek apa yang akan dibeli oleh 

pelanggan. 

3) Teori Motivasi Freud 

Singmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang 

membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa 

seseoang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. 

2.3.4.3 Jenis – jenis Motivasi 

Menurut Murni S dan  Soeprihanto, J (2000:153) membagi motivasi 

menjadi dua jenis sebagai berikut: 

1) Motivasi positif 

Merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan 

penambahan tingkat kepuasan tertentu. 

2) Motivasi negatif 

Merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan melaksanakan 

sesuatu secara terpaksa. 

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan dalam diri pribadi maupun dari luar untuk menyelesaikan 

tugas atau kegiatan tertentu secara  sadar dan dengan semangat untuk mencapai 

tujuan tertentu pula. Terkait dengan motivasi anggota koperasi maka motivasi 

dapat dikatakan sebagai pendorong yang menimbulkan keinginan atau kemauan 

anggota untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dengan melakukan 
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kegiatan-kegiatan yang menunjang agar terpenuhinya tujuan koperasi demi 

tercapainya kerberhasilan usaha koperasi. 

2.4  Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Mengutip dari jurnal “pengaruh kompensasi dan karekteristik pekerjaan 

terhadap kepuasan kerja karyawan unit produksi PT. X PALEMBANG. ( Agung 

Panudju, 2003,7). Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang cukup 

penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan kepuasan kerja dapat 

mempengaruhi perilaku kerja sesorang seperti malas, rajin, produktif, apatis dan 

lain-lain. Sikap puas dan tidak puas karyawan dapat diukur dari sejauh mana 

perusahaan atau organisasi dapat memenuhi kebutuhan karyawan. Bila terjadi 

keserasian antara kebutuhan karyawan dan apa yang diberikan perusahaan, maka 

tingkat kepuasan yang dirasakan karyawan akan tinggi, dan sebaliknya. 

Ketidakpuasan kerja sering tercermin dari prestasi kerja akan rendah, tingkat 

kemangkiran yang tinggi, seringnya terjadi kecelakaan kerja, dan bahkan 

pemogokan kerja yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. 

Mengutip dari skripsi terdahulu “ pengaruh pelayanan dan terhadap 

kepuasan anggota dan partisipasi anggota KUD Darma Tani kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal (Prima Satria, 2010:18).“Citra dapat digambarkan melalui 

persepsi, kognisi, motivasi dan sikap dari seseorang sehingga pembentukan citra 

akan menimbulkan sikap, pendapat, tanggapan dan perilaku tertentu”  
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2.5 Kerangka Berpikir 

Koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial juga merupakan 

organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi sehingga harus bekerja atas 

dasar prinsip ekonomi. Misi utama atau maksud didirikanya koperasi adalah 

untuk meninggkatkan taraf hidup para anggotanya. Maksud ini akan dapat 

direalisasikan apabila usaha (bussines) koperasi dikelola dan dikembangkan 

dengan berkaitan usaha yang kuat dengan kebutuhan atau usaha ekonomi para 

anggotanya. Apabila usaha ini dikelola dengan baik maka akan tercapai kepuasan 

para anggota. 

Peranan koperasi sebagai wadah pusat pelayanan sangat dibuthkan bagi 

anggotanya dalam mencukupi kebutuhan. Atas dasar tersebut, KPRI SEGARBO 

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang berusaha mengembangkan usaha dalam 

berbagai unit usaha yang dijalankan. Adapun unit usaha tersebut diadakan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan para anggotanya. 

Citra dapat digambarkan melalui persepsi, kognisi, motivasi dan sikap 

dari seseorang sehingga pembentukan citra akan menghasilkan sikap pendapat , 

tanggapan atau perilaku tertentu. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan 

informasi- informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung 

menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita 

mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan. 

Berdasarkan status ganda anggota koperasi, maka seluruh kegiatan usaha 

koperasi didasarkan pada maksimasi pelayanan atau pemenuhan kebutuhan 

ekonomi anggotanya. Kegiatan pelayanan ini tentu sekaligus diharapkan dapat 
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menjadi sumber keuntungan dari perusahaan koperasi. (Sitio dan 

Tamba,2001:81). 

Koperasi mengutamakan pelayanan pada anggota melalui pemberian 

pelayanan dalam berbagai bidang usaha yaitu pelayanan usaha konsumsi (usaha 

pertokoan), pelayanan jasa (persewaan gedung), dan pelayanan perkreditan 

(simpan pinjam), maka akan memberi kemudahan bagi para anggotanya untuk 

memperoleh barang dan jasa yang di butuhkan. 

Menurut Hamzah B.Uno (2007:9) “motivasi adalah suatu dorongan yang 

timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang 

berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu lebih 

baik dari keadaan sebelumnya”. Terkait dengan Pelayanan anggota maka 

motivasi dapat dikatakan sebagai pendorong yang menimbulkan keinginan atau 

kemauan anggota untuk bekerja dengan baik dalam organisasi koperasi dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang agar terpenuhinya tujuan yang 

hendak dicapai. Kegiatan yang menjadi indikator dari adanya motivasi yang 

dilakukan anggota untuk berpartisipasi seperti pemenuhan kebutuhan pokok 

anggota koperasi dan keikutsertaan anggota daloam kegiatan-kegiatan yang 

diadakan oleh KPRI SEGARBO Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. 

Dengan memperhatikan uraian di atas maka citra koperasi, pelayanan, 

dan motivasi anggota perlu diperhatikan koperasi agar menjadi suatu informasi 

penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat demi tercapainya kepuasan para 

anggotanya. 

 



41 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir 

 

Keterangan :  Hubungan secara parsial 

   Hubungan secara simultan 

 

 

Citra Koperasi: 
1. Tanggung Jawab Sosial 

Koperasi 
2. Inovasi 
3. Kualitas Manajemen 
4. Kepercayaan 

Masyarakat 

 Pelayanan: 
1. Pelayanan usaha 

penyediaan kebutuhan 
sehari–hari 
(pertokoan) 

2. Pelayanan usaha 
simpan pinjam 
(Perkreditan) 

3. Pelayanan usaha 
persewaan (jasa) 

Motivasi: 
1. Keikutsertaan Dalam 

Kegiatan Koperasi 
2. Pemenuhan 

Kebutuhan Pokok 
3. Tercapainya Tujuan 

Koperasi 

Kepuasan anggota: 
1. Konfirmasi 

Harapan 
2. Minat Pembelian 

Ulang 
3. Kesediaan 

Anggota untuk  
Merekomendasi 
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2.6  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2006:71). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

“Ada pengaruh citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota terhadap 

kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “SEGARBO” Bodeh 

Kabupaten Pemalang baik secara simultan maupun parsial” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi  

  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi juga merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karateristik tertentu dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2005:55).  Sedangkan menurut (Arikunto,2006:130) populasi adalah subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya disebut studi populasi sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan anggota KPRI SEGARBO Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subyek 

yang digunakan kurang dari 100 dapat diambil semua sehingga merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika subyek besar dapat diambil antara 10%-15% 

atau 20%-25% atau lebih (Arikunto,2006:131-134).  

Dalam penelitian ini sampel yaitu anggota koperasi yang beranggotakan 

guru-guru SD se-Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, peneliti mengambil 

sampel 15% dari jumlah anggota yang ada sehingga yang diambil sebanyak 270 

anggota KPRI SEGARBO Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.. Untuk lebih 

jelasnya perhitungan sampelnya yaitu 270 x 15% = 41, sedangkan cara 

pengambilan sampel 41 orang dengan menggunakan teknik  random sampling. 
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Teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi semua subjek populasi untuk menjadi 

subjek sampel karena dianggap semua subjek homogen (Arikunto,2006:134). 

Dalam teknik random sampling ini menggunakan cara undian yaitu menuliskan 

nomor subjek, satu nomor untuk setiap kertas, kemudian kertas digulung. 

Nomor-nomor yang tertera pada gulungan kertas yang terambil itulah yang 

merupakan nomor subjek sampel penelitian yang akan diteliti 

(Arikunto,2006:136). 

3.3 Variabel Penelitian 

  Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto,2006:118). Memahami variabel dan kemampuan 

menganalisis atau mengidentifikasi setiap variabel menjadi variabel yang lebih 

kecil (sub variabel) merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Dalam 

penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (X) 

  Variabel bebas atau independen variabel (X) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel yang lain (Arikunto,2002:97). Dalam penelitian ini 

terdapa tiga variabel babas yaitu: 

a. Citra koperasi (X1) merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan 

dan produknya, dan dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kontrol 

koperasi. Adapun indikator citra koperasi adalah tanggung jawab sosial, 

inovasi, kualitas manajemen, dan kepercayaan masyarakat. 
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b. Pelayanan (X2) merupakan usaha koperasi memberikan pelayanan yang 

sebaik mungkin terhadap apa yang diperlukan anggota sehingga anggota 

memperoleh kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa yang di 

gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Indikator dalam pelayanan adalah 

pelayanan usaha penyediaan kebutuhan sehari-hari (pertokoan), pelayanan 

usaha simpan pinjam (perkereditan), dan pelayanan usaha persewaan 

(jasa). 

c. Motivasi anggota (X3) merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya 

rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu lebih baik 

dari keadaan sebelumnya. Indikator motivasi anggota adalah keikutsertaan 

dalam kegiatan koperasi, pemenuhan kebutuhan pokok, dan tercapainya 

tujuan koperasi. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat atau dependent variabel (Y) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel yang lain (Arikunto,2002:97). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kepuasan anggota. Kepuasan anggota adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. dengan 

indikatornya yaitu konfirmasi harapan, minat pembelian ulang, dan kesediaan 

anggota untuk merekomendasikan. 
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3.4 Metode Pengumpulan data 

Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam kangkah 

penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama 

apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cukup besar celah untuk 

dimasuki unsur minat peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan 

data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan 

kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Metode kuesioner atau Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang 

ia ketahui (Arikunto, 2006:131-134).  

Dalam penelitian ini bentuk kuesioner atau angket yang dipakai adalah 

bentuk angket tertutup yaitu angket yang sudah disediakan alternatif jawaban 

yang tersedia. Dalam penelitian ini, metode angket digunakan untuk mengambil 

data mengenai pengaruh citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota 

terhadap kepuasan anggota. 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, 

rapat, catatan harian, dan sebagainya. (Arikunto,2005:158) 
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Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila peneliti 

melalukan pendekatan analisis isi (content analysis). Untuk penelitian dengan 

pendekatan lain pun metode dokumentasi juga mempunyai kedudukan penting. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang anggota KPRI SEGARBO 

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, diambil dari buku RAT dan Laporan 

Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Validitas suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. (Arikunto,2005:168) 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud. Untuk 

menguji tingkat validitas empiris instrumen, peneliti mencobakan instrumen 

tersebut pada sasaran dalam penelitian. Langkah ini bisa disebut dengan kegiatan 

uji coba (try-out) instrumen. Apabila data yang didapat dari uji coba ini sudah 

sesuai dengan yang seharusnya, maka berarti instrumennya sudah baik, sudah 

valid. 

 Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Ket: rxy : Indeks prestasi product moment 

 N : Jumlah Responden 

 X : Skor tiap item soal 

 Y : Skor total  

Uji coba angket dalam penelitian ke tiga variabel tersebut diberikan pada 

20 responden, sehingga diperoleh rtabel sebesar 0,444 pada taraf kesalahan 5%.  

Berdasarkan hasil perhitungan validitas angket uji coba dengan 46 soal terdapat 1 

butir soal yang tidak valid yaitu pada no. 32 karena memiliki rhitung < rtabel. Soal 

yang tidak valid, dari ke tiga variabel yang sudah diuji cobakan, butir pertanyaan 

yang valid digunakan sebagai instrumen penelitian, sedangkan butir pertanyaan 

yang tidak valid dibuang atau tidak dipakai dalam penelitian, karena setiap 

indikator sudah terwakili oleh butir pertanyaan yang valid.  
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Tabel 3.1 Hasil uji coba validitas 
No. rxy rtabel Kriteria No. rxy rtabel Kriteria 

1 0.667 0.444 Valid 24 0.690 0.444 Valid 
2 0.892 0.444 Valid 25 0.753 0.444 Valid 
3 0.723 0.444 Valid 26 0.789 0.444 Valid 
4 0.755 0.444 Valid 27 0.778 0.444 Valid 
5 0.682 0.444 Valid 28 0.777 0.444 Valid 
6 0.682 0.444 Valid 29 0.678 0.444 Valid 
7 0.769 0.444 Valid 30 0.876 0.444 Valid 
8 0.718 0.444 Valid 31 0.664 0.444 Valid 
9 0.803 0.444 Valid 32 0.362 0.444 Tidak 
10 0.575 0.444 Valid 33 0.822 0.444 Valid 
11 0.861 0.444 Valid 34 0.735 0.444 Valid 
12 0.739 0.444 Valid 35 0.699 0.444 Valid 
13 0.873 0.444 Valid 36 0.720 0.444 Valid 
14 0.473 0.444 Valid 37 0.934 0.444 Valid 
15 0.741 0.444 Valid 38 0.637 0.444 Valid 
16 0.793 0.444 Valid 39 0.774 0.444 Valid 
17 0.714 0.444 Valid 40 0.752 0.444 Valid 
18 0.711 0.444 Valid 41 0.600 0.444 Valid 
19 0.764 0.444 Valid 42 0.727 0.444 Valid 
20 0.784 0.444 Valid 43 0.764 0.444 Valid 
21 0.768 0.444 Valid 44 0.570 0.444 Valid 
22 0.792 0.444 Valid 45 0.701 0.444 Valid 
23 0.814 0.444 Valid 46 0.804 0.444 Valid 

Sumber M.Excel,2010 
 
3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar 

sesuai dengan kenyataanyya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. 

Dalam penulisan ini untuk menguji reliabilitas digunakan rumus alpha : 
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Keterangan : 
 : reliabilitas instrumen 

K : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
 : jumlah varians butir 

 : varians total 
(Arikunto, 2006) 

Berdasarkan uji coba angket kepada 20 responden, maka uji reliabilitas 

dengan taraf signifikansi 5% diperoleh harga rtabel = 0,444. Didapatkan nilai Alpha 

pada pertanyaan tentang citra koperasi sebesar 0,935, pertanyaan tentang 

pelayanan sebesar 0,927 dan pertanyaan tentang motivasi anggota sebesar 0,906. 

Dengan demikian, angket dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah hasil 

penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan 

analisis data sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran dari 

masing-masing variabel bebas. Dalam analisis ini dipilih deskripitif persentase 

yaitu membandingkan jumlah skor dengan skor maksimalnya. Metode ini 

digunakan untuk mengkaji citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota. 

Analisis deskriptif persentase adalah metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel bebas yaitu citra koperasi, pelayanan, 

dan motivasi anggota dan juga variabel terikat yaitu kepuasan anggota. 

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif persentase 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Menghitung nilai responden dari masing-masing indikator dengan 

memberikan skor bertingkat yaitu : 

- jawaban A diberi skor 4 

- jawaban B diberi skor 3 

- jawaban C diberi skor 2 

- jawaban D diberi skor 1 

2. Merekap nilai 

3. Menghitung frekuensi untuk setiap kategori jawaban yang ada pada masing-

masing indikator 

4. Menghitung persentase dengan rumus : 

DP = 100×
N
n % 

Keterangan : 

DP  : Deskriptif persentase 

n  : Nilai yang diperoleh 

N : Nilai yang ideal yang seharusnya diterima (Ali, 1996:184). 

5. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dalam tabel.  

Untuk menentukan kategori deskriptif persentase yang diperoleh, maka dibuat 

tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut :  

1. Menentukan persentase tertinggi (%t) = (4/4) x 100% =100% 

2. Menentukan persentase terendah (%r) = (1/4) x 100% =  25% 

3. Mencari rentang   = 100% - 25%  =  75% 

4. Menentukan interval kriteria   = 75% / 4  =  18,75% 
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Tabel 3.2 Kriteria analisis deskriptif persentase 

No. Skor Interval 
Variabel 

Citra 
koperasi Pelayanan

Motivasi 
anggota 

Kepuasan 
Anggota 

1 
81,26%<% Skor ≤ 
100,00% 

Sangat 
Baik 

Sangat 
baik  

Sangat 
tinggi 

Sangat 
puas 

2 
62,51% < % Skor ≤ 
81,25% Baik Baik  

 
tinggi 

 
Puas  

3 
43,76% < % Skor ≤ 
62,50% 

Cukup 
baik 

 Cukup 
baik 

Cukup 
tinggi 

Cukup 
puas 

4 
25,00% < % Skor ≤ 
43,75% 

Kurang 
baik 

Kurang 
baik  

Kurang 
tinggi 

Kurang 
puas 

 

Dalam menentukan interval skor per variabel dapat digunakan rumus 

sebagai berikut ini : 

Data maksimal = skor tertinggi × Jumlah item per variabel 

Data minimal  = Skor terendah × Jumlah item per variabel 

Range  = Data maksimal – Data minimal 

Panjang kelas interval  =  

Dalam pembuatan tabel didasarkan atas angket yang digunakan dalam 

penelitian. Angket yang digunakan berjumlah 45 butir soal yang terbagi dalam 4 

variabel, yaitu variabel citra koperasi dengan jumlah 13 butir soal, variabel 

pelayanan dengan jumlah 12 butir soal, variabel motivasi anggota dengan jumlah 

10 butir soal, dan variabel kepuasan anggota dengan jumlah 10 butir soal. 

a. Kelas kategori untuk variabel citra koperasi 

Data maksimal = 4 × 13  = 52 

Data minimal  = 1 × 13   = 13 

Range   = 52 - 13 = 39 
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Panjang interval  = 39/ 4  = 10 

Tabel 3.3 kategori variabel citra koperasi 
No. Interval Skor Kategori 
1 43 - 52 Sangat baik 
2 33 – 42 Baik 
3 23 – 32 Cukup baik 
4 < 22 Kurang baik 

b. Kelas kategori untuk variabel pelayanan 

Data maksimal  = 4 × 12 = 48 

Data minimal   = 1 × 12 = 12 

Range    = 48 - 12  = 36 

Panjang interval   = 36/ 4  = 9 

Tabel 3.4 kategori variabel pelayanan 
No Interval skor Kategori 
1. 40 – 48 Sangat baik 
2. 31 - 39 Baik 
3. 22 - 30 Cukup baik 
4. < 21  Kurang baik 

c. Kelas interval untuk variabel motivasi anggota 

Data maksimal   = 4 × 10  = 40 

Data minimal   = 1 × 10   = 10 

Range    = 40 - 10  = 30 

Panjang interval   = 30 / 4  = 7 

 

Tabel 3.5 kategori variabel motivasi anggota 
No Interval skor Kategori 
1. 34 - 40 Sangat tinggi 
2. 27 – 33 Tinggi 
3. 20 – 26 Cukup tinggi 
4. < 19 Kurang tinggi 
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d. Kelas interval untuk variabel kepuasan anggota 

Data maksimal   = 4 × 10  = 40 

Data minimal   = 1 × 10   = 10 

Range    = 40 - 10  = 30 

Panjang interval   = 30 / 4  = 7 

Tabel 3.6 kategori variabel kepuasan anggota 
No Interval skor Kategori 
1. 34 - 40 Sangat puas 
2. 27 – 33 Puas 
3. 20 – 26 Cukup puas 
4. < 19 Kurang puas 

 

3.6.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi dilakukan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi ganda. Dalam analisis ini sebagai variabel 

independentnya adalah citra koperasi, pelayanan, dan motivasi anggota sedangkan 

variabel dependentnya adalah kepuasan anggota. 

Bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel bebas adalah: 

Y = b0 +  b1X1+ b2X2 + b3X3 

Ket :  Y  : kepuasan anggota 

b0 : konstan yang merupakan intersep garis antara X dengan Y 

X1 :  variabel citra koperasi 

b1 : koefisien perubah bebas X1 terhadap Y 

X2 : variabel pelayanan 

b2 :  koefisien perubah X2 terhadap Y 
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X3 : variabel motivasi anggota  

b3 : koefisien perubah X3 terhadap Y ( sudjana, 2003:70) 

3.7 Pengujian Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh X1, X2 dan X3  terhadap Y secara simultan (Uji F) 

Adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independent secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependent. 

2. Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y secara parsial (Uji t) 

 Adalah untuk mengetahui apakah variabel independent secara parsial 

mempengaruhi variabel dependent. 

3. Koefsien Determinasi 

 Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tidak bebas. Bila koefisien determinasi r2=0, berarti variabel bebas tidak 

mempengaruhi sama sekali (=0%) terhadap variaabel tidak bebas, 

sebaliknya bila koefisien determinasi r2=1, berarti variabel tidak bebas 

100% dipengaruhi oleh variaebel bebas, karena itu letak r2 berada dalam 

selang (interval) antara 0 dan 1. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribuisi normal 

(Ghozali,2005:110) 
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2. Uji multikolineritas 

Uji multikolineritasbertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent) 

(Ghozali,2005:91). Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

variabel-variabel bebasnya tidak memeliki korelasi yang tinggi atau  bebas 

dari multikolineritas. 

3. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antar satu observasi 

ke observasi lain (Ghozali,2005:105). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum KPRI SEGARBO  

4.1.1 Sejarah KPRI SEGARBO 

Sebagai salah satu soko guru perekonomian di Indonesia dan merupakan 

bagian integral dalam tata perekonomian Indonesia, keberadaan koperasi sudah 

tidak lagi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan tetapi sudah menjadi suatu badan 

usaha yang diharapkan mampu memberikan manfaat dengan memberikan 

keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada 

masyarakat umumnya sehingga mampu mengantarkan bangsa Indonesia 

mewujudkan cita-citanya yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia  Santosaning Ekonomi Guru 

Adedasar Rukun Bodeh (KPRI SEGARBO) adalah koperasi guru SD se-

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. KPRI SEGARBO berkedudukan di Desa 

Muncang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Didirikan sesuai dengan akte 

pendirian pada tanggal 11 November 1985 dengan nomor Badan Hukum 9259 

a/BH/VI. 
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4.1.2 Bidang Organisasi 

a. Kepengurusan 

Adapun susunan kepengurusan masa bhakti 2008-2010 adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketua : Kusyatin,S.Ag 

2. Wakil ketua : Sunardi,S.Pd.SD 

3. Sekertaris : Bambang Sugiyanto,S.Pd 

4. Bendahara : Amat Muhajirin 

5. Pembantu : Saefudin,S.Pd 

b. Kepengawasan 

Adapun susunan kepengawasan masa bhakti 2008-2010 adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketua : Rasbun ali 

2. Anggota : Sukotjo 

3. Anggota : Abu Choer N. Ch 

4.1.3 Bidang Usaha 

Bidang usaha yang ada di KPRI SEGARBO adalah: 

1. Usaha simpan pinjam 

Usaha simpan pinjam dikelola secara otonom yang selanjutnya diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Khusus (PK) 

2. Usaha pertokoan 

 Usaha pertokoan meliputi toko sembako dan elektronik untuk melayani 

anggota dan masyarakat sekitar 
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3. Usaha jasa (sewa gedung dan lapangan bulu tangkis) 

Usaha jasa KPRI SEGARBO meliputi penyewaan-penyewaan sarana yang ada, 

meliputi: sewa ruang resepsi/rapat , sewa bulu tangkis, sewa untuk acara musik. 

4.2 Analisis Statistik 

4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan 

masing-masing indikator dalam setiap variabel, yaitu variabel citra koperasi, 

pelayanan dan motivasi anggota terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang.  

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini sesuai dengan judul 

penelitian yang meliputi citra koperasi, pelayanan, motivasi anggota dan 

kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh 

Kabupaten Pemalang. 

4.2.1.1 Deskriptif Citra Koperasi (X1) 

Pada tabel 4.1 ditunjukkan mengenai analisis deskriptif citra Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang. 

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Citra Koperasi 

N
o. 

Interval skor Interval Kriteria Frekuens
i 

Persentas
e 

1 43 – 52 81,26% < % 
<=100% Sangat Baik 0 0.0% 

2 33 – 42  62,51% < % <= 
81,25% Baik 19 46.3% 

3 23 – 32 43,76% < % <= 
62,50% Cukup baik 22 53.7% 

4 < 22 25,00% < % <= 
43,75% 

Kurang 
baik 0 0.0% 

Jumlah 41 100% 
Sumber : Data primer diolah tahun 2010 
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Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel citra Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang berkategori 

baik sebanyak 19 responden atau 46,3%, berkategori cukup sebanyak 22 atau 

53,7%, dan tidak ada yang berkategori sangat baik atau kurang. Secara rata-rata 

tingkat citra koperasi sebesar 60%. Hasil tersebut menunjukkan citra koperasi 

berada pada kategori cukup. Berikut adalah diagram deskripsi variabel citra 

koperasi : 

 
Gambar 4.1 Citra Koperasi 

4.2.1.2 Deskriptif Pelayanan (X2) 

Pada tabel 4.2 ditunjukkan mengenai analisis deskriptif pelayanan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang. 

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Pelayanan 

No. Interval 
skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 40 – 48 81,26% < % 
<=100% 

Sangat 
Baik 5 12.2% 

2 31 – 39 62,51% < % <= 
81,25% Baik 19 46.3% 

3 22 – 30 43,76% < % <= 
62,50% Cukup 17 41.5% 

4 < 21 25,00% < % <= 
43,75% Kurang 0 0.0% 

Jumlah 41 100% 
Sumber : Data primer diolah tahun 2010 
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Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa variable pelayanan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang berkategori 

sangat baik sebanyak 5 responden atau 12,2%, berkategori baik sebanyak 19 

responden atau 46,3%, berkategori cukup sebanyak 17 atau 41,5%, dan tidak ada 

yang berkategori kurang. Secara rata-rata tingkat pelayanan koperasi sebesar 

66%. Hasil tersebut menunjukkan pelayanan koperasi berada pada kategori baik. 

Berikut adalah diagram deskripsi variabel pelayanan koperasi : 

 
Gambar 4.2 Pelayanan Koperasi 

4.2.1.3 Deskriptif Motivasi Anggota (X3) 

Pada tabel 4.3 ditunjukkan mengenai analisis deskriptif motivasi anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang. 
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Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Motivasi Anggota Koperasi 

No. Interval 
skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase

1 37 – 44 81,26% < % 
<=100% 

Sangat 
tinggi 9 22.0% 

2 29 – 36 62,51% < % <= 
81,25% Tinggi 9 22.0% 

3 21 – 28 43,76% < % <= 
62,50% Cukup 22 53.7% 

4 < 20 25,00% < % <= 
43,75% Kurang 1 2.4% 

Jumlah 41 100% 
Sumber : Data primer diolah tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa variable motivasi anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang 

berkategori sangat tinggi sebanyak 9 responden atau 22%, berkategori tinggi 

sebanyak 9 responden atau 22%, berkategori cukup sebanyak 22 atau 53,7%, dan 

sebanyak 1 atau 2,4% yang berkategori kurang. Secara rata-rata tingkat motivasi 

anggota koperasi sebesar 65%. Hasil tersebut menunjukkan motivasi anggota 

koperasi berada pada kategori tinggi. Berikut adalah diagram deskripsi variabel 

motivasi anggota koperasi : 

 

Gambar 4.3 Motivasi Anggota Koperasi 
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4.2.1.4 Deskriptif Kepuasan Anggota (Y) 

Pada tabel 4.4 ditunjukkan mengenai analisis deskriptif kepuasan anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang. 

Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Kepuasan Anggota Koperasi 

No. Interval skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase

1 34 – 40 81,26% < % 
<=100% 

Sangat 
puas 8 19.5% 

2 27 – 33 62,51% < % <= 
81,25% Puas 12 29.3% 

3 20 – 26 43,76% < % <= 
62,50% Cukup 21 51.2% 

4 < 19 25,00% < % <= 
43,75% Kurang 0 0.0% 

Jumlah 41 100% 
Sumber : Data primer diolah tahun 2010 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel kepuasan anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang 

berkategori sangat puas sebanyak 8 responden atau 19,5%, berkategori puas 

sebanyak 12 responden atau 29,3%, berkategori cukup sebanyak 21 atau 51,2%, 

dan tidak ada yang berkategori kurang. Secara rata-rata tingkat kepuasan anggota 

koperasi sebesar 66%. Hasil tersebut menunjukkan kepuasan anggota koperasi 

berada pada kategori puas. Berikut adalah diagram deskripsi variabel kepuasan 

anggota koperasi : 
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Gambar 4.4 Kepuasan Anggota Koperasi 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

berganda yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian memenuhi asumsi 

klasik atau tidak. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

4.3.1 Uji Normalitas 

Pengujian uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov dan grafik normal P-P plot. Rumus dan grafik tersebut 

menunjukkan apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Perhitungan rumus 

Kolmogorov-Smirnov dibantu dengan menggunakan SPSS for Windows Release 

16. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai probabilitas, yaitu jika nilainya 

lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh harga Kolmogorov-Smirnov untuk 

variabel citra koperasi sebesar 0,757 dengan probabilitas 0,616 lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat dinyatakan data untuk variabel citra koperasi berdistribusi 
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normal. Variabel pelayanan sebesar 1,052 dengan probabilitas sebesar 0,218 

lebih besar dari 0,05 sehingga data untuk variabel pelayanan dinyatakan 

berdistribusi normal. Variabel motivasi anggota sebesar 0,890 dengan 

probabilitas sebesar 0,407 lebih besar dari 0,05 sehingga data untuk variabel 

motivasi anggota dinyatakan berdistribusi normal. Variabel kepuasan anggota 

sebesar 0,861 dengan probabilitas sebesar 0,449 lebih besar dari 0,05 sehingga 

data untuk variabel kepuasan anggota dinyatakan berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan uji normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov 

dapat dilihat pada table di bawah ini : 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Penelitian 
One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test 

  citra 
koperasi 

pelayana
n motivasi

kepuasan 
anggota 

N 41 41 41 41 

Normal 
Parametersa 

Mean 31.1463 31.8049 26.0976 26.3659 

Std. Deviation 4.65597 5.14888 5.57586 5.12716 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .118 .164 .139 .134 

Positive .109 .164 .139 .134 

Negative -.118 -.095 -.112 -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z .757 1.052 .890 .861 

Asymp. Sig. (2-tailed) .616 .218 .407 .449 

a. Test distribution is Normal. 
 

Grafik normal P-P plot dapat dicari untuk mengetahui normalitas data 

penelitian semua variable jika titik-titik yang dihasilkan mendekati garis 

diagonal. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Berikut 

ini adalah gambar grafik normal P-P plot nya : 
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Gambar 4.5. Grafik P-P Plot Normalitas Data Penelitian 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel bebasnya  

tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinieritas. 

Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF) 

dan nilai tolerance. Antara variabel bebas dikatakan multikolinieritas apabila 

toleransinya > 0,1 dan VIF < 10. Hasil pengujian multikolinieritas selengkapnya 

dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 citra 
koperasi 

.670 1.494 

pelayanan .660 1.516 

motivasi .976 1.025 

a. Dependent Variable: kepuasan anggota 
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Terlihat dari Tabel 4.6 diperoleh nilai VIF untuk variabel citra koperasi 

sebesar 1,494 di bawah 10 dan nilai toleransi 0,670 di atas 0,1 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas. Variabel 

pelayanan sebesar 1,516 di bawah 10 dan nilai toleransi 0,660 di atas 0,1 

sehingga variabel ini model regresinya juga tidak mengandung multikolinieritas. 

Selanjutnya untuk variabel motivasi anggota sebesar 1,025 di bawah 10 dan nilai 

toleransi 0,976 di atas 0,1 sehingga variabel ini model regresinya juga tidak 

mengandung multikolinieritas. 

4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini dapat dilihat dari grafik Multivariate Standardized Scatter 

Plot melalui program SPSS for Windows Release 16. Model yang bebas dari 

heterokedastisitas, memiliki grafik scatter plot dengan pola titik-titik yang 

menyebar. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.6  berikut ini : 

 
 

      Gambar 4.6 Scatterplot Heterokedastisitas 
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 Terlihat dari gambar 4.6 berdasarkan gambar uji heterokedastisitas di atas 

menunjukkan bahwa  grafik Scatterplot dengan pola titik-titik  yang  menyebar di 

sekitar nol. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.4   Analisis Regresi Berganda 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan tiga predictor yaitu perhatian citra koperasi (X1), pelayanan 

(X2), motivasi anggota (X3) dan kepuasan anggota (Y). Model regresi ini dapat 

digunakan untuk mengetahui bentuk pengaruh citra koperasi, pelayanan, dan 

motivasi anggota terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang secara simultan dan parsial. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS for windows release 12.0 diperoleh tabel 

analisis regresi sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero
-

orde
r 

Partia
l Part 

1 (Constant) 
-8.508 5.098

-
1.669

.104
  

citra 
koperasi 

.313 .144 .284 2.182 .036 .409 .338 .233

pelayanan .322 .131 .323 2.460 .019 .390 .375 .262

motivasi .571 .099 .621 5.748 .000 .543 .687 .613
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero
-

orde
r 

Partia
l Part 

1 (Constant) 
-8.508 5.098

-
1.669

.104
  

citra 
koperasi 

.313 .144 .284 2.182 .036 .409 .338 .233

pelayanan .322 .131 .323 2.460 .019 .390 .375 .262

motivasi .571 .099 .621 5.748 .000 .543 .687 .613

a. Dependent Variable:kepuasan 
anggota 

  

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2010 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai konstanta sebesar -8,508. Dari hasil 

pengujian di atas juga diperoleh koefisien untuk citra koperasi sebesar 0,313 

dengan thitung = 2,182 dengan pvalue = 0,036 < 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh citra koperasi terhadap 

kepuasan anggota. Koefisien untuk variabel pelayanan sebesar 0,322 dengan  

thitung = 2,460 dengan pvalue = 0,019 < 0.05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga ada pengaruh antara pelayanan terhadap kepuasan anggota. Koefisien 

untuk motivasi anggota sebesar 0,571 dengan thitung  = 5,748 dengan pvalue = 

0,000< 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga ada pengaruh antara 

motivasi anggota terhadap kepuasan anggota koperasi. 

Persamaan regresi linier berganda diperoleh sebagai berikut : 
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Y = -8,508 + 0,313 X1 + 0,322 X2 + 0,571 X3 

Keterangan : 

Y  : Kepuasan Anggota 

X1 : Citra Koperasi 

X2  : Pelayanan 

X3  : Motivasi Anggota 

Persamaan linier di atas mempunyai makna : 

1. Jika citra koperasi, pelayanan dan motivasi anggota sama dengan nol (0), 

maka kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ 

Bodeh Kabupaten Pemalang  akan menjadi sebesar -8,508. 

2. Jika terjadi kenaikan satu point citra koperasi akan diikuti kepuasan anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang 

sebesar 0.313 apabila pelayanan dan motivasi anggota dianggap tetap.  

3. Jika terjadi kenaikan satu point pelayanan akan diikuti kenaikan kepuasan 

anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten 

Pemalang sebesar  0.322 apabila citra koperasi dan motivasi anggota dianggap 

tetap. 

4. Jika terjadi kenaikan satu point motivasi anggota akan diikuti kenaikan 

kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh 

Kabupaten Pemalang sebesar  0.571 apabila citra koperasi dan pelayanan 

dianggap tetap. 

 Berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu pengujian terhadap hipotesis 

statistik (H0) yang diajukan dalam penelitian ini, diterima atau ditolaknya H0 
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akan menentukan penerimaan ataupun penolakan terhadap hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji simultan 

atau (Uji F) dan ujji parsial (Uji t). 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh citra koperasi (X1), 

pelayanan (X2), dan motivasi anggota (X3) berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan anggota koperasi (Y). Adapun hasil hipotesis secara simultan dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Uji simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
608.955 3 202.985 

16.97
1 

.000a

Residual 442.558 37 11.961   

Total 1051.512 40   

a. Predictors: (Constant), motivasi, citra koperasi, pelayanan   

b. Dependent Variable: kepuasan anggota   

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2010 

 Berdasarkan tabel 4.8 hasil perhitungan uji simultan dengan menggunakan 

analisis varian untuk regresi diperoleh Fhitung  sebesar  16,971 dengan probabilitas 

0,000 < 0,05 yang berarti signifikan, sehingga hipotesis kerja  (Ha) yang 

berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara citra koperasi, pelayanan dan 

motivasi anggota terhadap kepuasan anggota diterima. 
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4.5.2 Koefisien Determinasi Simultan (R2) 

 Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .761a .579 .545 3.45847 

a. Predictors: (Constant), motivasi, citra koperasi, pelayanan 
Sumber : Data penelitian diolah tahun 2010 

 Berdasarkan uji koefisien determinasi di atas dapat diketahui bahwa 

besarnya pengaruh citra koperasi, pelayanan dan motivasi anggota terhadap 

kepuasan anggota tersebut dapat dilihat dari nilai R square, yaitu sebesar 0,579 

atau 57,9%. Dengan demikian besarnya pengaruh citra koperasi, pelayanan dan 

motivasi anggota secara bersama-sama terhadap kepuasan anggota Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang sebesar 

57,9%, sedangkan 42,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini.  

4.5.3 Uji Parsial (Uji t) 

 Pengujian hipotesis parsial ini dimaksudkan untuk menguji keberartian 

pengaruh dari masing-masing variabel independent yaitu citra koperasi (X1) 

pelayanan (X2),  motivasi anggota (X3) dan kepuasan anggota (Y). Hasil uji 

parsial dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.10 Uji Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients

Standardize
d 

Coefficients

t Sig.

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order 

Partia
l Part

1 (Constant) -
8.508 

5.098
-

1.669
.104

  

citra 
koperasi 

.313 .144 .284 2.182 .036 .409 .338 .233

pelayanan .322 .131 .323 2.460 .019 .390 .375 .262

motivasi .571 .099 .621 5.748 .000 .543 .687 .613

a. Dependent Variable: kepuasan 
anggota 

  

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2010 

 Hasil pengujian hipotesis pengaruh citra koperasi terhadap kepuasan 

anggotar menggunakan uji parsial diperoleh thitung  2,182 dengan nilai signifikansi 

0,036. Karena nilai signifikansi 0,036 < 0,05 dapat disimpulkan Ha diterima. 

Sehingga menunjukkan bahwa secara parsial hipotesis yang berbunyi ada 

pengaruh citra koperasi terhadap kepuasan anggota koperasi diterima. Kontribusi 

citra koperasi terhadap kepuasan anggota koperasi (r²) adalah (0,338)² x 100% 

=11,42%. Hasil pengujian hipotesis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan 

anggota dengan menggunakan uji parsial diperoleh thitung  2,460 dengan nilai 

signifikansi 0,019. Karena nilai signifikansi 0,019 < 0,05 dapat disimpulkan Ha 

diterima. Sehingga menunjukkan bahwa secara parsial hipotesis yang berbunyi 

ada pengaruh pelayanan terhadap kepuasan anggota koperasi diterima.  

Kontribusi pelayanan terhadap kepuasan anggota (r²) adalah (0,375)² x 100% = 
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14,06%. Hasil pengujian hipotesis pengaruh motivasi anggota terhadap kepuasan 

anggota dengan menggunakan uji parsial diperoleh thitung  5,748 dengan nilai 

signifikansi 0,000 Karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan Ha 

diterima. Sehingga menunjukkan bahwa secara parsial hipotesis yang berbunyi 

ada pengaruh motivasi anggota terhadap kepuasan anggota koperasi diterima. 

Kontribusi motivasi anggota terhadap kepuasan anggota (r²) adalah (0,687)² x 

100% = 47,19%. 

4.6 Pembahasan  

Koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial juga merupakan 

organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi sehingga harus bekerja atas 

dasar prinsip ekonomi. Misi utama atau maksud didirikanya koperasi adalah 

untuk meninggkatkan taraf hidup para anggotanya. Maksud ini akan dapat 

direalisasikan apabila usaha (bussines) koperasi dikelola dan dikembangkan 

dengan berkaitan usaha yang kuat dengan kebutuhan atau usaha ekonomi para 

anggotanya. Apabila usaha ini dikelola dengan baik maka akan tercapai kepuasan 

para anggota. 

Peranan koperasi sebagai wadah pusat pelayanan sangat dibutuhkan bagi 

anggotanya dalam mencukupi kebutuhan. Atas dasar tersebut, KPRI SEGARBO 

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang berusaha mengembangkan usaha dalam 

berbagai unit usaha yang dijalankan. Adapun unit usaha tersebut diadakan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan para anggotanya. 

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara citra koperasi, pelayanan dan motivasi anggota terhadap 
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kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh 

Kabupaten Pemalang. 

Besarnya pengaruh citra koperasi, pelayanan dan motivasi anggota secara 

bersama-sama terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang sebesar 57,9%, sedangkan 42,1% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Implikasi hasil penelitian yang telah dianalisis secara statistik mengenai 

pengaruh citra koperasi, pelayanan dan motivasi anggota terhadap kepuasan 

anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten 

Pemalang akan dibahas berikut ini : 

4.6.1. Citra Koperasi 

Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, 

seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas (Soemirat dan Ardianto, 2003:113). 

Citra merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan produknya, dan di 

penaruhi oleh banyak faktor di luar kontrol perusahaan (Kotler 1999:338). Citra 

dapat digambarkan melalui persepsi, kognisi, motivasi dan sikap dari seseorang 

sehingga pembentukan citra akan menghasilkan sikap pendapat, pendapat, 

tanggapan atau perilaku tertentu (Prima, Satria dalam Soemirat dan Ardianto, 

2003:115). 

Perusahaan idealnya harus dapat membangun citra yang baik dimata 

masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya. Citra positif 

perusahaan dapat mendorong seseorang untuk bersedia berhubungan dengan 

perusahaan (Dalam skripsi  Satria, Prima 2010:35). 
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Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian  menunjukkan bahwa variabel 

citra Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten 

Pemalang berkategori baik sebanyak 19 responden atau 46,3%, berkategori 

cukup sebanyak 22 atau 53,7%, dan tidak ada yang berkategori sangat baik atau 

kurang. Secara rata-rata tingkat citra koperasi sebesar 60%. Hasil tersebut 

menunjukkan citra koperasi berada pada kategori cukup. 

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara citra koperasi terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang. Menurut hasil uji 

parsial diperoleh probabilitas 0.036 < 0.05 atau dapat diartikan semakin baik citra 

koperasi akan berpengaruh terhadap optimalnya kepuasan anggota Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang yang 

dicapai begitupun sebaliknya semakin tidak baik citra koperasi akan berpengaruh 

semakin rendahnya kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang yang dicapai. 

4.6.2. Pelayanan 

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan 

yang bersifat jasa. Salah satu tujuan utama koperasi adalah memberikan atau 

meningkatkan pelayanan atau jasa – jasanya bagi para anggota. Dengan adanya 

kompetensi separti itu menimbulkan dampak positif dalam organisasi / 

perusahaan, ialah mereka bersaing dalam pelaksanaan pelayanan, melalui 

berbagai cara, teknik dan metode yang dapat menarik lebih banyak orang 
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menggunakan atau memakai jasa atau produk yang dihasilkan oleh organisasi 

atau perusahaan. 

Pelayanan merupakan bagian terpenting dari usaha apapun. Suatu usaha 

tanpa memiliki pelayanan yang baik, maka usaha yang dijalankan bias dipastikan 

akan berumur pendek. Untuk memiliki usaha yang berumur panjang tentunya 

harus memiliki langganan yang jumlahnya banyak, yaitu dengan memberikan 

pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik akan membawa dampak secara 

langsung karena pelayanan itu tidak mempunyai bentuk, tetapi hanya bias 

dirasakan oleh konsumen secara berulang – ulang. Pelayanan di KPRI Segarbo 

ada tiga macam yaitu pelayanan simpan pinjam, pelayanan usaha pertokoan, dan 

pelayanan usaha jasa yang menyewakan sewa gedung dan lapangan bulu tangkis. 

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pelayanan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten 

Pemalang berkategori sangat baik sebanyak 5 responden atau 12,2%, berkategori 

baik sebanyak 18 responden atau 43,9%, berkategori cukup sebanyak 18 atau 

43,9%, dan tidak ada yang berkategori kurang. Secara rata-rata tingkat pelayanan 

koperasi sebesar 66%. Hasil tersebut menunjukkan pelayanan koperasi berada 

pada kategori baik.  

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara pelayanan terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang. Menurut hasil uji 

parsial diperoleh probabilitas 0.018 < 0.05 atau dapat diartikan semakin baik 

pelayanan koperasi akan berpengaruh terhadap optimalnya kepuasan anggota 
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Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang 

yang dicapai begitupun sebaliknya semakin tidak baik pelayanan koperasi akan 

berpengaruh semakin rendahnya kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang yang dicapai. 

4.6.3. Motivasi Anggota 

 Menurut Umi dalam Siagian (2010:34) menyatakan berbagai hal yang 

biasanya terkandung dalam definisi – definisi tentang motivasi antara lain adalah 

keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan dan intensif. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa suatu motif adalah kewajiban yang mendorong, 

mengaktifkan atau menggerakan dan motif itulah yang mengarahkan dan 

menyalurkan perilaku, sikap yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, 

baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi anggota organisasi yang 

bersangkutan. Karena itulah dapat dikatakan bahwa bagaimanapun motivasi 

didefinisikan, terdapat tiga komponen utamanya, yaitu kebutuhan, dorongan, dan 

tujuan. 

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian menunjukkan bahwa variabel 

motivasi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh 

Kabupaten Pemalang berkategori sangat baik sebanyak 9 responden atau 22%, 

berkategori baik sebanyak 9 responden atau 22%, berkategori cukup sebanyak 22 

atau 53,7%, dan sebanyak 1 atau 2,4% yang berkategori kurang. Secara rata-rata 

tingkat motivasi anggota koperasi sebesar 65%. Hasil tersebut menunjukkan 

motivasi anggota koperasi berada pada kategori baik. 



79 

79 

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi anggota terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang. Menurut hasil uji 

parsial diperoleh probabilitas 0.000 < 0.05 atau dapat diartikan semakin baik 

motivasi anggota koperasi akan berpengaruh terhadap optimalnya kepuasan 

anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten 

Pemalang yang dicapai begitupun sebaliknya semakin tidak baik motivasi 

anggota koperasi akan berpengaruh semakin rendahnya kepuasan anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang 

yang dicapai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Analisis deskriptif persentase citra koperasi dalam kategori cukup baik. 

Dari indikator citra koperasi ditemukan hanya satu indikator yang baik, yaitu 

tanggung jawab sosial. Sedangkan indikator inovasi, kualitas manajemen, dan 

kepercayaan masyarakat tergolong cukup baik.untuk meningkatkan indikator 

tersebut koperasi harus meningkatkan inovasi yaitu dengan cara 

mempermudah proses penyewaan sewa gedung. Koperasi diharapkan 

meningkatkan kualitas manajemen yaitu melalui peningkatan pengelolaan 

manajemen koperasi. Koperasi juga harus meningkatkan kepercayaan 

masyarakat yaitu melalui memudahkan persyaratan mencairkan pinjaman 

anggota. 

2. Analisis deskriptif persentase pelayanan dalam kategori baik. Dari indikator 

pelayanan ditemukan semua indikator baik. Koperasi diharapkan 

meningkatkan pelayanan usaha penyediaan kebutuhan sehari-hari (pertokoan) 

yaitu melalui peningkatan kepuasan anggota terhadap pelayanan toko, 

Koperasi diharapkan meningkatkan pelayanan usaha simpan pinjam 

(perkereditan) yaitu dengan mempermudah prosedur peminjaman kredit dan 

besarnya bunga. Koperasi diharapkan meningkatkan pelayanan usaha 
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persewaan (jasa) yaitu dengan mempermudah prosedur penyewaan gedung 

dan lapangan bulu tangkis. 

3. Analisis deskriptif persentase motivasi dalam kategori baik. Dari indikator 

motivasi ditemukan semua indikator baik. Indikator terendah dari 

keikutsertaan dalam kegiatan koperasi hal ini harus ditingkatkan dengan 

meningkatkan jumlah pertemuan koperasi dalam satu tahun terakhir. 

Indikator terendah dari pemenuhan kebutuhan pokok harap ditingkatkan 

melalui peningkatan pemenuhan barang-barang yang dibutuhkan anggota. 

Indikator terendah dari tercapainya tujuan koperasi harus ditingkatkan  yaitu 

melalui peningkatn kegiatan koperasi yang mencerminkan keperluan anggota 

sehingga setiap anggota mendukung terhadap kegiatan koperasi.  

4. Analisis deskriptif persentase kepuasan anggota dalam kategori baik. Dari 

indikator kepuasan anggota ditemukan semua indikator baik. Indikator 

terendah dari konfirmasi harapan harus ditingkatkan melalui penyesuaian 

pelayanan koperasi terhadap kebutuhan anggota, Indikator terendah dari 

minat pembelian ulang harus ditingkatkan dengan hadiah khusus bagi 

anggota yang meningkatkan saldo tabungan di koperasi. Sedangkan indikator 

terendah dari kesediaan anggota untuk merekomendasikan.keikutsertaan 

harus ditingkatkan melalui bonus khusus bagi anggota yang mengajak 

saudaranya untuk menjadi anggota koperasi.  

5. Dari hasil analisis deskriptif persentase dapat diketahui bahwa variabel citra 

koperasi sebesar 60% termasuk dalam kategori cukup, variabel pelayanan 

koperasi sebesar 66% termasuk dalam kategori baik, variabel motivasi 
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anggota sebesar 65% termasuk kategori tinggi, dan variabel kepuasan 

anggota koperasi sebesar 66% termasuk kategori puas 

6. Ada pengaruh secara simultan antara citra koperasi, pelayanan dan motivasi 

anggota terhadap kepuasan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“Segarbo“ Bodeh Kabupaten Pemalang sebesar 57,9% dan sisanya 42,1% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

7. Ada pengaruh secara parsial antara citra koperasi terhadap kepuasan 

anggota sebesar 11,47%, besarnya pengaruh pelayanan terhadap kepuasan 

anggota sebesar 14,06%, besarnya motivasi anggota terhadap kepuasan 

anggota sebesar 47,19%.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam 

kesimpulan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Koperasi harus meningkatkan inovasi yaitu dengan cara mempermudah 

proses penyewaan sewa gedung. Koperasi harus meningkatkan kualitas 

manajemen yaitu melalui peningkatan pengelolaan manajemen koperasi. 

Koperasi juga harus meningkatkan  kepercayaan masyarakat yaitu melalui 

memudahkan persyaratan mencairkan pinjaman anggota. Hal ini agar citra 

koperasi meningkat yang berdampak pada peningkatan kepuasan anggota 

koperasi KPRI SEGARBO 

2. Koperasi harus meningkatkan pelayanan usaha penyediaan kebutuhan 

sehari-hari (pertokoan) yaitu melalui peningkatan kepuasan anggota terhadap 
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pelayanan toko. Koperasi diharapkan meningkatkan pelayanan usaha simpan 

pinjam (perkereditan) yaitu dengan mempermudah prosedur peminjaman 

kredit dan besarnya bunga. Koperasi diharapkan meningkatkan pelayanan 

usaha persewaan (jasa) yaitu dengan mempermudah prosedur penyewaan 

gedung dan lapangan bulu tangkis. Hal ini agar pelayanan meningkat yang 

berdampak pada peningkatan kepuasan anggota koperasi KPRI SEGARBO 

3. Koperasi harus meningkatkan keikutsertaan anggota dalam kegiatan 

koperasi dengan meningkatkan jumlah pertemuan koperasi dalam satu tahun 

terakhir. Koperasi harus meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok melalui 

peningkatan pemenuhan barang-barang yang dibutuhkan anggota. Koperasi 

harus meningkatkan tercapainya tujuan koperasi yaitu melalui peningkatn 

kegiatan koperasi yang mencerminkan keperluan anggota sehingga setiap 

anggota mendukung terhadap kegiatan koperasi. Hal ini agar motivasi 

meningkat yang berdampak pada peningkatan kepuasan anggota koperasi 

KPRI SEGARBO 

4. Koperasi harus meningkatkan konfirmasi harapan melalui penyesuaian 

pelayanan koperasi terhadap kebutuhan anggota. Koperasi harus 

meningkatkan minat pembelian ulang dengan hadiah khusus bagi anggota 

yang meningkatkan saldo tabungan di koperasi. Koperasi juga harus 

meningkatkan kesediaan anggota untuk merekomendasikan.keikutsertaan 

harus ditingkatkan melalui bonus khusus bagi anggota koperasi. Hal ini agar 

kepuasan anggota KPRI SEGARBO meningkat. 
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ANGKET UJI COBA 

 

I. Identitas Responden 

Nama : 

Alamat : 

Kedudukan : a. pengurus b. karyawan c. anggota 

 

II. Pentunjuk Pengisian Angket 

1. Sebelum menjawab pertanyaan dibawah ini, lengkapilah terlebih 

dahulu identitas Bapak/Ibu/Saudara. 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang 

(X) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara anggap 

paling benar dan tepat sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara. 

3. Peniliti berharap Bapak/Ibu/Saudara memberikan jawaban pada semua 

pertanyaan.   

 

III. Daftar Pertanyaan 

A. Citra Koperasi 

1. Tanggung Jawab Sosial Koperasi 

1. Keberadaan KPRI SEGARBO bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 

a. Sangat setuju   c. Kurang Setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju  

2. Pelayanan usaha yang diberikan KPRI SEGARBO sangat membantu 

pemenuhan kebutuhan anggota. 

a. Sangat setuju   c. Kurang Setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju 

3. Perkembangan usaha koperasi sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan anggota. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

2. Inovasi 

Lampiran 3 
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4. Adanya penyediaan lapangan bulu tangkis indoor merupakan 

terobosan baru yang dilakukan KPRI SEGARBO di bidang pelayanan 

jasa. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju  

5. Adanya penyediaan sewa gedung dapat membantu memenuhi 

kebutuhan anggota. 

a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju  

6. Ragam produk kebutuhan yang disediakan KPRI SEGARBO 

menggambarkan KPRI SEGARBO yang berusaha memenuhi  

kebutuhan anggota. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

 

3. Kualitas Manajemen 

7. KPRI SEGARBO mempunyai reputasi yang baik. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

8. KPRI SEGARBO dikelola oleh pengurus yang baik. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

9. Perekrutan karyawan dilakukan secara transparan 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

10. Karyawan KPRI SEGARBO telah mengikuti seleksi dan pelatihan 

sehingga dapat bekerja dengan baik. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 
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4. Kepercayaan Anggota 

11. Pengurus KPRI SEGARBO sudah bekerja dengan baik 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

c. Setuju d. Tidak setuju 

12. KPRI SEGARBO dapat mencairkan pinjaman anggota, bila anggota 

tersebut memenuhi persyaratan yang diajukan KPRI SEGARBO. 

a.  Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

13. KPRI SEGARBO dapat memenuhi hak anggotanya. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju  

 

B. Pelayanan 

1. Pelayanan Usaha Pelayanan Kebutuhan Sehari – Hari 

(Pertokoan) 

14. Barang – barang yang dijual di koperasi sudah memenuhi kebutuhan 

sehari – hari anggota? 

a. Sangat memenuhi  c. Kurang memenuhi 

b. Memenuhi   d. Tidak memenuhi 

15. Apakah dalam memenuhi kebutuhan sehari –hari Bapak /Ibu membeli 

di toko koperasi? 

a. Selalu    c. Kadang – kadang 

b. Sering    d. Tidak pernah 

16. Apakah koperasi perlu menambah persediaan barang kebutuhan sehari 

- hari yang ada? 

a. Sangat perlu   c. Kurang perlu 

b. Perlu    d. Tidak perlu 

17. Apakah Bapak / Ibu puas dengan pelayanan yang diberikan di toko 

koperasi? 

a. Sangat puas   c. Kurang puas 

b. Puas    d. Tidak puas 
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2. Pelayanan Usaha Simpan Pinjam (Perkreditan) 

18. Apakah Bapak / Ibu menemui kesulitan dalam memenuhi prosedur 

peminjaman yang diajukan oleh koperasi? 

a. Tidak mengalami kesulitan 

b. Kadang – kadang mengalami kesulitan 

c. Sering mengalami kesulitan 

d. Selalu mengalami kesulitan 

19. Bagaimana tanggapan Bapak / Ibu mengenai prosedur pinjaman di 

koperasi? 

a. Sangat mudah c. Cukup mudah 

b. Mudah d. sulit 

20. Apakah koperasi dapat memenuhi pinjaman pada batas maksimum 

pinjaman pada anggota. 

a. Selalu c. Kadang - kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

21. Apakah besarnya bunga yang ditetapkan koperasi memberatkan 

anggota? 

a. Sangat memberatkan c. Cukup memberatkan 

b. Memberatkan d. Tidak memberatkan 

 

3. Pelayanan Usaha Jasa 

22. Apakah Bapak / Ibu memanfaatkan jasa yang diberikan oleh koperasi 

dalam hal penyewaan gedung, dan sarana lapangan bulu tangkis? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

23. Apakah terdapat biaya tambahan yang diminta koperasi dalam 

pembayaran penyewaan gedung, dan sarana lapangan bulu tangkis? 

a. Tidak ada biaya tambahan 

b. Kadang – kadang terdapat biaya tambahan 

c. Terdapat biaya tambahan namun tidak ditetapkan 

d. Terdapat biaya tambahan sesuai yang di tetapkan 
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24. Bagaimana tanggapan saudara mengenai prosedur pembayaran 

penyewaan gedung, dan sarana lapangan bulu tangkis? 

a. Sangat mudah c. Cukup mudah 

b. Mudah d. Sulit 

25. Apakah Bapak / Ibu puas dengan pelayanan jasa penyewaan gedung 

yang diberikan oleh koperasi? 

a. Sangat puas c. Cukup puas 

b. Puas d. Tidak puas 

 

C. Motivasi 

1. Keikutsertaan Dalam Kegiatan 

Koperasi 

26. Pada satu tahun terakhir berapa kali Bapak / Ibu mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh koperasi? 

a. 4 kali c. 1 - 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 

27. Dalam berbagai kegiatan keorganisasian koperasi, berapa kali 

pertemuan yang diadakan oleh koperasi selama 1 tahun terakhir? 

a. 4 kali c. 1 - 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 

28. Apakah Bapak / Ibu mengikuti Rapat Akhir Tahun (RAT) yang 

diadakan oleh koperasi sampai selesai? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

29. Berapa kali Bapak / Ibu ditunjuk koperasi untuk mengikuti pelatihan / 

seminar yang diadakan oleh koperasi? 

a. 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 

 

2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok 
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30. Koperasi memenuhi kebutuhan barang – barang yang butuhkan 

anggota. 

a. Sangat memenuhi c. Kurang memenuhi 

b. Memenuhi d. Tidak memenuhi 

31. Koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

32. Berapa besar kebutuhan pokok saudara yang mampu dipenuhi melalui 

unit usaha yang ada di koperasi? 

a. 81 – 100% c. 40 – 60% 

b. 61 – 80% d. < 40% 

 

3. Tercapainya Tujuan Koperasi 

33. Berapa kali Bapak / Ibu mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang 

perkoperasian dalam 1 tahun terakhir? 

a. Lebih dari 2 kali c. 1 kali 

b. 2 kali d. tidak pernah 

34. Apakah Bapak / Ibu mendukung kegiatan -  kegiatan yang diadakan 

oleh koperasi? 

a. Sangat mendukung c. Kurang mendukung 

b. Medukung d. Tidak mendukung 

35. Berapa kali Bapak / Ibu datang ke koperasi untuk menanyakan kepada 

pengurus mengenai perkembangan koperasi dalam satu tahun 

terakhir? 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 

36. Ketika Bapak / Ibu mengajukan pinjaman di koperasi, berapa lama 

proses pencairan dananya? 

a. Kurang dari 1 bulan c. 3 – 4 bulan 

b. 1 – 2 bulan d. Lebih dari 4 bulan 
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D. Kepuasan Anggota 

1. Konfirmasi Harapan 

37. Pelayanan yang diberikan oleh koperasi sudah sesuai dengan 

keinginan saya. 

a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai 

b. Sesuai d. Tidak sesuai 

38. Apakah pelayanan Jasa yang diberikan oleh koperasi sudah sesuai 

dengan keinginan Bapak / Ibu? 

a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai 

b. Sesuai d. Tidak sesuai 

39. Apakah batas kredit di koperasi sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak 

/ Ibu? 

a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai 

b. Sesuai d. Tidak sesuai 

 

2. Minat Pembelian Ulang 

40. Saya sering membeli produk yang dijual di koperasi. 

a. Sangat sering c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

41. Bila pinjaman saya di koperasi sudah lunas, saya ingin meminjam lagi 

di koperasi. 

a. Sangat ingin c. Tidak ingin 

b. Ingin d. Sangat tidak ingin 

42. Saya sering menambah saldo tabungan saya di koperasi. 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

 

3. Kesediaan Anggota Untuk Merekomendasi 

43. Apakah dalam 5 tahun terakhir  Bapak / Ibu menginformasikan 

tentang program koperasi pada anggota yang tidak aktif bertransaksi 

di koperasi? 
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a. Selalu c. Kadang - kadang 

b. Sering d.Tidak pernah 

44. Apakah Bapak / Ibu mengajak sesama anggota untuk menggunakan 

produk – produk yang disediakan koperasi? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

45. Apakah Bapak / Ibu mengajak teman baik anggota maupun bukan 

anggota untuk memanfaatkan jasa lapangan bulu tangkis di gedung 

koperasi? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

46. Apakah dalam 5 tahun terakhir, Bapak / Ibu mengajak saudara atau 

teman (bukan anggota) untuk bergabung dengan KPRI SEGARBO? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 
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KISI –KISI  ANGKET PENELITIAN 

 

No Variabel Indikator No. Item Jumlah 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Citra Koperasi 

 

 

 

 

 

Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan 

Anggota 

- Tanggung jawab sosial  

koperasi 

− Inovasi 

− Kualitas Manajemen 

- Kerpercayaan Anggota 

 

− Pelayanan usaha 

kebutuhan sehari-hari 

(Pertokoan) 

− Pelayanan usaha simpan 

pinjam (perkreditan) 

− Pelayanan usaha jasa 

 

− Keikutsertaan dalam 

kegiatan koperasi 

− Pemenuhan Kebutuhan 

pokok 

− Tercapainya tujuan 

koperasi 

 

− Konfirmasi Harapan 

− Minat pembelian ulang 

- Kesediaan Anggota untuk 

merekomendasi 

    1,2, 3 

 

    4,5,6 

    7, 8,9,10 

   11,12,13 

 

14,15,16,17 

 

18,19,20,21 

 

22,23,24, 25 

 

 

 

26,27,28,29 

 

30,31 

 

32,33,34,35 

 

 

36,37,38 

39,40,41 

42,43,44,45 

 

 

 

3 

 

3 

4 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

3 

3 

4 
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ANGKET PENELITIAN 

 

IV. Identitas Responden 

Nama : 

Alamat : 

Kedudukan : a. pengurus b. karyawan c. anggota 

 

V. Pentunjuk Pengisian Angket 

1. Sebelum menjawab pertanyaan dibawah ini, lengkapilah terlebih 

dahulu identitas Bapak/Ibu/Saudara. 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang 

(X) pada salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara anggap 

paling benar dan tepat sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara. 

3. Peniliti berharap Bapak/Ibu/Saudara memberikan jawaban pada semua 

pertanyaan.   

 

VI. Daftar Pertanyaan 

A. Citra Koperasi 

1. Tanggung Jawab Sosial Koperasi 

1. Keberadaan KPRI SEGARBO bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 

a. Sangat setuju   c. Kurang Setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju  

2. Pelayanan usaha yang diberikan KPRI SEGARBO sangat membantu 

pemenuhan kebutuhan anggota. 

a. Sangat setuju   c. Kurang Setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju 

3. Perkembangan usaha koperasi sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan anggota. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

 

Lampiran 5 
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2. Inovasi 

4. Adanya penyediaan lapangan bulu tangkis indoor merupakan 

terobosan baru yang dilakukan KPRI SEGARBO di bidang pelayanan 

jasa. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju  

5. Adanya penyediaan sewa gedung dapat membantu memenuhi 

kebutuhan anggota. 

a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 

b. Setuju    d. Tidak setuju  

6. Ragam produk kebutuhan yang disediakan KPRI SEGARBO 

menggambarkan KPRI SEGARBO yang berusaha memenuhi  

kebutuhan anggota. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

 

3. Kualitas Manajemen 

7. KPRI SEGARBO mempunyai reputasi yang baik. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

8. KPRI SEGARBO dikelola oleh pengurus yang baik. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

9. Perekrutan karyawan dilakukan secara transparan 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

10. Karyawan KPRI SEGARBO telah mengikuti seleksi dan pelatihan 

sehingga dapat bekerja dengan baik. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 
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4. Kepercayaan Anggota 

11. Pengurus KPRI SEGARBO sudah bekerja dengan baik 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

12. KPRI SEGARBO dapat mencairkan pinjaman anggota, bila anggota 

tersebut memenuhi persyaratan yang diajukan KPRI SEGARBO. 

a.  Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

13. KPRI SEGARBO dapat memenuhi hak anggotanya. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju  

 

B. Pelayanan 

1. Pelayanan Usaha Pelayanan Kebutuhan Sehari – Hari 

(Pertokoan) 

1. Barang – barang yang dijual di koperasi sudah memenuhi kebutuhan 

sehari – hari anggota? 

a. Sangat memenuhi  c. Kurang memenuhi 

b. Memenuhi   d. Tidak memenuhi 

2. Apakah dalam memenuhi kebutuhan sehari –hari Bapak /Ibu membeli 

di toko koperasi? 

a. Selalu    c. Kadang – kadang 

b. Sering    d. Tidak pernah 

3. Apakah koperasi perlu menambah persediaan barang kebutuhan sehari 

- hari yang ada? 

a. Sangat perlu   c. Kurang perlu 

b. Perlu    d. Tidak perlu 

4. Apakah Bapak / Ibu puas dengan pelayanan yang diberikan di toko 

koperasi? 

a. Sangat puas   c. Kurang puas 

b. Puas    d. Tidak puas 
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2. Pelayanan Usaha Simpan Pinjam (Perkreditan) 

5. Apakah Bapak / Ibu menemui kesulitan dalam memenuhi prosedur 

peminjaman yang diajukan oleh koperasi? 

a. Tidak mengalami kesulitan 

b. Kadang – kadang mengalami kesulitan 

c. Sering mengalami kesulitan 

d. Selalu mengalami kesulitan 

6. Bagaimana tanggapan Bapak / Ibu mengenai prosedur pinjaman di 

koperasi? 

a. Sangat mudah c. Cukup mudah 

b. Mudah d. sulit 

7. Apakah koperasi dapat memenuhi pinjaman pada batas maksimum 

pinjaman pada anggota. 

a. Selalu c. Kadang - kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

8. Apakah besarnya bunga yang ditetapkan koperasi memberatkan 

anggota? 

a. Sangat memberatkan c. Cukup memberatkan 

b. Memberatkan d. Tidak memberatkan 

 

3. Pelayanan Usaha Jasa 

9. Apakah Bapak / Ibu memanfaatkan jasa yang diberikan oleh koperasi 

dalam hal penyewaan gedung, dan sarana lapangan bulu tangkis? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

10. Apakah terdapat biaya tambahan yang diminta koperasi dalam 

pembayaran penyewaan gedung, dan sarana lapangan bulu tangkis? 

a. Tidak ada biaya tambahan 

b. Kadang – kadang terdapat biaya tambahan 

c. Terdapat biaya tambahan namun tidak ditetapkan 

d. Terdapat biaya tambahan sesuai yang di tetapkan 
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11. Bagaimana tanggapan saudara mengenai prosedur pembayaran 

penyewaan gedung, dan sarana lapangan bulu tangkis? 

a. Sangat mudah c. Cukup mudah 

b. Mudah d. Sulit 

12. Apakah Bapak / Ibu puas dengan pelayanan jasa penyewaan gedung 

yang diberikan oleh koperasi? 

a. Sangat puas c. Cukup puas 

b. Puas d. Tidak puas 

 

C. Motivasi 

1. Keikutsertaan Dalam Kegiatan Koperasi 

13. Pada satu tahun terakhir berapa kali Bapak / Ibu mengikuti kegiatan 

yang diadakan oleh koperasi? 

a. 4 kali c. 1 - 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 

14. Dalam berbagai kegiatan keorganisasian koperasi, berapa kali 

pertemuan yang diadakan oleh koperasi selama 1 tahun terakhir? 

a. 4 kali c. 1 - 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 

15. Apakah Bapak / Ibu mengikuti Rapat Akhir Tahun (RAT) yang 

diadakan oleh koperasi sampai selesai? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

16. Berapa kali Bapak / Ibu ditunjuk koperasi untuk mengikuti pelatihan / 

seminar yang diadakan oleh koperasi? 

a. 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 
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2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok 

17. Koperasi memenuhi kebutuhan barang – barang yang butuhkan 

anggota. 

a. Sangat mmenuhi c. Kurang memenuhi 

b. Memenuhi d. Tidak memenuhi 

18. Koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. 

a. Sangat setuju c. Kurang setuju 

b. Setuju d. Tidak setuju 

 

3. Tercapainya Tujuan Koperasi 

19. Berapa kali Bapak / Ibu mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang 

perkoperasian dalam 1 tahun terakhir? 

a. Lebih dari 2 kali c. 1 kali 

b. 2 kali d. tidak pernah 

20. Apakah Bapak / Ibu mendukung kegiatan -  kegiatan yang diadakan 

oleh koperasi? 

a. Sangat mendukung c. Kurang mendukung 

b. Medukung d. Tidak mendukung 

21. Berapa kali Bapak / Ibu datang ke koperasi untuk menanyakan kepada 

pengurus mengenai perkembangan koperasi dalam satu tahun 

terakhir? 

a. Lebih dari 4 kali c. 1 – 2 kali 

b. 3 – 4 kali d. Tidak pernah 

22. Ketika Bapak / Ibu mengajukan pinjaman di koperasi, berapa lama 

proses pencairan dananya? 

a. Kurang dari 1 bulan c. 3 – 4 bulan 

b. 1 – 2 bulan d. Lebih dari 4 bulan 
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D. Kepuasan Anggota 

1. Konfirmasi Harapan 

23. Pelayanan yang diberikan oleh koperasi sudah sesuai dengan 

keinginan saya. 

a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai 

b. Sesuai d. Tidak sesuai 

24. Apakah pelayanan Jasa yang diberikan oleh koperasi sudah sesuai 

dengan keinginan Bapak / Ibu? 

a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai 

b. Sesuai d. Tidak sesuai 

25. Apakah batas kredit di koperasi sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak 

/ Ibu? 

a. Sangat sesuai c. Kurang sesuai 

b. Sesuai d. Tidak sesuai 

 

2. Minat Pembelian Ulang 

26. Saya sering membeli produk yang dijual di koperasi. 

a. Sangat sering c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

27. Bila pinjaman saya di koperasi sudah lunas, saya ingin meminjam lagi 

di koperasi. 

a. Sangat ingin c. Tidak ingin 

b. Ingin d. Sangat tidak ingin 

28. Saya sering menambah saldo tabungan saya di koperasi. 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 
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3. Kesediaan Anggota Untuk Merekomendasi 

29. Apakah dalam 5 tahun terakhir  Bapak / Ibu menginformasikan 

tentang program koperasi pada anggota yang tidak aktif bertransaksi 

di koperasi? 

a. Selalu c. Kadang - kadang 

b. Sering d.Tidak pernah 

30. Apakah Bapak / Ibu mengajak sesama anggota untuk menggunakan 

produk – produk yang disediakan koperasi? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

31. Apakah Bapak / Ibu mengajak teman baik anggota maupun bukan 

anggota untuk memanfaatkan jasa lapangan bulu tangkis di gedung 

koperasi? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 

32. Apakah dalam 5 tahun terakhir, Bapak / Ibu mengajak saudara atau 

teman (bukan anggota) untuk bergabung dengan KPRI SEGARBO? 

a. Selalu c. Kadang – kadang 

b. Sering d. Tidak pernah 
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ANALISIS DESKRIPTIF PERSENTASE 
 
Variabel Citra Koperasi (X1) 
13 butir soal 
Skor tertinggi = 4 x 13 = 52 
Skor terendah = 1 x 13 = 13 
Range   = 52-13 = 39 
Interval  = 39/4   = 10 
 

N
o. 

Interval skor Interval Kriteria Frekuens
i 

Persentas
e 

1 43 – 52 81,26% < % 
<=100% Sangat Baik 0 0.0% 

2 33 – 42  62,51% < % <= 
81,25% Baik 19 46.3% 

3 23 – 32 43,76% < % <= 
62,50% Cukup baik 22 53.7% 

4 < 22 25,00% < % <= 
43,75% 

Kurang 
baik 0 0.0% 

Jumlah 41 100% 
 
Variabel Pelayanan (X2) 
12 butir soal 
Skor tertinggi = 4 x 12 = 48 
Skor terendah = 1 x 12 = 12 
Range    = 48 – 12 = 36 
Interval  = 36/4      = 9 
      
 

No. Interval 
skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 40 – 48 81,26% < % 
<=100% 

Sangat 
Baik 5 12.2% 

2 31 – 39 62,51% < % <= 
81,25% Baik 19 46.3% 

3 22 – 30 43,76% < % <= 
62,50% Cukup 17 41.5% 

4 < 21 25,00% < % <= 
43,75% Kurang 0 0.0% 

Jumlah 41 100% 
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Variabel Motivasi Anggota (X3) 
11 butir soal 
Skor tertinggi = 4 x10 = 40 
Skor terendah = 1 x 10 = 10 
Range       = 40 – 10 = 30 
Interval        = 30/4     = 7 
            

No. Interval 
skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase

1 34 - 40 81,26% < % 
<=100% 

Sangat 
tinggi 9 22.0% 

2 27 - 33 62,51% < % <= 
81,25% Tinggi 9 22.0% 

3 20 - 26 43,76% < % <= 
62,50% Cukup 22 53.7% 

4 < 19 25,00% < % <= 
43,75% Kurang 1 2.4% 

Jumlah 41 100% 
 
Variabel Kepuasan Anggota (Y) 
10 butir soal 
Skor tertinggi = 4 x 10 = 40 
Skor terendah = 1 x 10 = 10 
Range         = 40 – 10 = 30 
Interval        = 30/4      = 7 
            
No. Interval skor Interval Kriteria Frekuensi Persentase

1 34 – 40 81,26% < % 
<=100% 

Sangat 
puas 8 19.5% 

2 27 – 33 62,51% < % <= 
81,25% Puas 12 29.3% 

3 20 – 26 43,76% < % <= 
62,50% Cukup 21 51.2% 

4 < 19 25,00% < % <= 
43,75% Kurang 0 0.0% 

Jumlah 41 100% 
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Uji Asumsi Klasik 
 
UJi Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  citra 

koperasi pelayanan motivasi 
kepuasan 
anggota 

N 41 41 41 41

Normal Parametersa Mean 31.1463 31.8049 26.0976 26.3659

Std. 
Deviatio
n 

4.65597 5.14888 5.57586 5.12716

Most Extreme 
Differences 

Absolut
e 

.118 .164 .139 .134

Positive .109 .164 .139 .134

Negativ
e 

-.118 -.095 -.112 -.102

Kolmogorov-Smirnov Z .757 1.052 .890 .861

Asymp. Sig. (2-tailed) .616 .218 .407 .449

a. Test distribution is Normal.     
   

 

Grafik P-P Plot Normalitas Data Penelitian 
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Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics

Tolerance VIF 

1 citra koperasi .670 1.494

pelayanan .660 1.516

motivasi .976 1.025

a. Dependent Variable: kepuasan anggota 
 
 
 

Scatterplot Heterokedastisitas 
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Analisis Regresi 
 

Regression 

Model Summary 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .761a .579 .545 3.45847 

a. Predictors: (Constant), motivasi, citra koperasi, pelayanan 

 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 

608.955 3 202.985 16.971 .000a

Residual 442.558 37 11.961  

Total 1051.512 40  

a. Predictors: (Constant), motivasi, citra koperasi, pelayanan  

b. Dependent Variable: kepuasan anggota  

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order 

Partia
l Part 

1 (Constant) -
8.508 

5.098 -1.669 .104 
  

citra 
koperasi 

.313 .144 .284 2.182 .036 .409 .338 .233

pelayanan .322 .131 .323 2.460 .019 .390 .375 .262

motivasi .571 .099 .621 5.748 .000 .543 .687 .613
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order 

Partia
l Part 

1 (Constant) -
8.508 

5.098 -1.669 .104 
  

citra 
koperasi 

.313 .144 .284 2.182 .036 .409 .338 .233

pelayanan .322 .131 .323 2.460 .019 .390 .375 .262

motivasi .571 .099 .621 5.748 .000 .543 .687 .613

a. Dependent Variable: kepuasan 
anggota 

  

 
 

Regression Charts 

 
 

 


