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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Man jadda wajada  “Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan 

mendapatkan hasil”, “Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum 

itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya (QS Ar-

Ra’ad 11)”. 
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ABSTRAK 
 
Sukma Anang Mantika. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 
Keberhasilan Kopersi Desa Dalam Bidang Pemanfaatan Kain Perca Di Desa 
Wonoyoso Kecamatan Pringapus Ungaran”. Dosen Pembimbing  Dra. 

Musdalifah, M.Si. Skripsi S1 Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Konsentrasi Tata 

Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci: koperasi, tingkat keberhasilan, kain perca.  
 

Koperasi desa dapat dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang 

berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan 

ekonomi masyarakat pedesaan. Permasalahan dari penelitian ini adalah faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan koperasi desa “maju lancar” dan 
seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilannya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan dan mengetahui besar faktor-faktor tersebut dalam meningkatkan 

keberhasilan koperasi desa “maju lancar”. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Populasi dalam penilitian ini adalah seluruh anggota koperasi desa 

“maju lancar” desa Wonoyoso kecamatan pringapus Ungaran berjumlah 92 orang. 

Sampel yang diambil menggunakan teknik Purposive Sampling sebanyak 20 

orang aktif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, angket dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase. 

Berdasarkan analisis data, keberhasilan koperasi desa dalam bidang 

pemanfaatan kain perca meliputi faktor internal, faktor eksternal dan pemanfaatan 

limbah kain perca. Ada pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan koperasi desa terhadap tingkat keberhasilan koperasi desa. Faktor 

internal menyumbang keberhasilan koperasi desa Maju Lancar sebesar 54.01% 

dan faktor eksternal sebesar 20.75%, yang berarti ada faktor lain yang tidak 

diteliti oleh peneliti yaitu sebesar 25.24%. Produk olahan limbah kain perca yang 

dapat meningkatkan keberhasilan Koperasi Desa Maju Lancar yaitu keset kreatif 

dengan persentase 85% dan alas meja/kursi dengan persentase 75% dengan 

menggunakan kain katun dengan berbagai macam jenisnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak 

dalam penyedian kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan 

pertanian. Koperasi desa dapat juga dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi 

yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai 

kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

dan untuk masyarakat itu sendiri. “Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU 

Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992, UUD 1945 pasal 33 ayat 1; 

“perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” 

Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah 

yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang 

sesuai dengan itu adalah koperasi.” 

 Koperasi unit desa dapat juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena 

berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, kosumsi, produksi, 

pemasaran dan jasa. Koperasi desa diharapkan dapat menjadi tiang perekonomian 

serta mampu berperan aktif untuk memperluas perekonomian skala kecil dan 

usaha keluarga di desa, dengan cara membantu menyalurkan sarana produksi dan 

memasarkan hasil pertanian dan kerajinan selain itu koperasi  desa juga 

diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis kepada warga perajin yang masih 

menggunakan teknologi tradisonal yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan 

kursus bagi perajin Bimbingan dan penyuluhan bagi para perajin sangat 



2 

 

 

dibutuhkan karena untuk meningkatkan produksi hasil kerajinan Dengan adanya 

hal tersebut diharapkan tujuan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi 

perajin  yang ada wilayah pedesaan. 

Kain perca adalah kain sisa-sisa guntingan yang berasal dari pembuatan 

pakaian, kerajinan atau berasal dari produk tekstil lainnya. Biasanya kain perca ini 

digunakan untuk berbagai macam kerajinan tangan, kain perca ini dapat di 

manfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan seperti dimanfaatkan sebagai 

taplak meja, sarung bantal, keset dan bros. 

Di zaman modern ini bisnis sudah menjadi tren hal ini menyebabkan salah 

satu desa yang terletak di kabupaten Semarang mendirikan sebuah koperasi desa 

yang bertujuan untuk meningkatan pendapatan warga dan mengurangi jumlah 

pengangguran yang ada di desa tersebut, letaknya yang dekat dengan pabrik 

tekstil dan garmen ini menjadikan sebuah peluang usaha dalam bidang 

pemanfaatan limbah khususnya kain perca sisa dari pabrik pabrik yang berada di 

sekitar desa tersebut.  

Desa Wonoyoso yang terletak di Kecamatan Pringapus, Kabupaten 

Semarang Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu desa Usaha Mandiri, yang 

koperasi desanya mengalami kemajuan pesat dari tahun ke tahun yang tentunya 

hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hampir seluruh warganya berprofesi 

sebagai perajin. Kerajinan yang dihasilkan beraneka ragam, namun yang paling 

banyak adalah hasil pengolahan limbah industri pabrik tekstil yang berada di 

wilayah sekitar. Hasil Kerajinan dibidang  pengolahan limbah industri pabrik 

tekstil, kerajinan yang dihasilkan antara lain yaitu keset, bantal, guling, hiasan 
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dinding, dan taplak meja. Pemasaran produk kerajinan ini tidak hanya di wilayah 

Jawa Tengah, namun sudah merambah ke propinsi lain di Indonesia. 

Pemilihan Koperasi Desa “Maju Lancar” berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hasil dari obsrervasi tersebut Koperasi Desa “Maju 

Lancar” mengalami tingkat keberhasilan cukup tinggi khususnya dalam bidang 

pemanfaatan kain perca. Sistem manajemen yang diterapkan cukup bagus, hal ini 

dibuktikan dengan adanya buku kendali anggota koperasi sebagai kendali 

pengurus kepada anggota koperasi saat pengumpulan produk dan pembagian upah 

hasil penjualan. Proses penjualan dilakukan dengan cara konsumen mendatangi 

koperasi desa untuk mengambil produk. Koperasi desa yang di beri nama “Maju 

Lancar” ini berdiri sejak tahun 1997 terletak di desa Wonoyoso kecamatan 

Pringapus Ungaran, terdapat 147 perajin meubel dengan puluhan kelompok 

pekerja, selain itu terdapat 15 perajin sprei kasur yang mampu menghasilkan 600 

buah kasur perhari, sedangkan untuk kerajinan keset terdapat setidaknya sepuluh 

kelompok perajin dengan anggota kurang lebih 92 orang. Perajin Koperasi Desa 

“Maju Lancar” menggunakan teknik menjahit sederhana dalam memproduksi 

kerajinan, hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan dan kesadaran masyarakat 

dalam mencari informasi di internet. Seluruh warga yang berkecimpung dalam 

usaha ini mampu bekerja sama dan saling mendukung, tidak ada persaingan yang 

saling menjatuhkan meskipun memiliki usaha yang sama yaitu pemanfaatan 

limbah khususnya kain perca. Dengan adanya kelompok kerja dan koperasi ini di 

harapkan mampu meningkatkan perekonomian warga setempat yang memang 

sebagian besar warga memang mengandalkan usaha industri kecil ini sebagai 

sumber pendapatan keluarga. 
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1.2 Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan masalah 

yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1 Kurang kreatifnya masyarakat setempat dalam mempromosikan hasil 

kerajinan di desanya sehingga sedikit terhambat dalam proses memperoleh 

konsumen. 

1.2.2  Belum adanya pengembangan produk kerajinan limbah kain perca dalam 

bidang teknik menjahit. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

TINGKAT KEBERHASILAN KOPERASI DESA DALAM BIDANG 

PEMANFAATAN KAIN PERCA DI DESA WONOYOSO KECAMATAN 

PRINGAPUS  UNGARAN” penulis merasa perlu memberikan batasan masalah 

agar pembahasan tidak terlalu meluas, batasan permasalahan sebagai berikut: 

1.3.1 Objek penelitian adalah koperasi desa “maju lancar” di desa 

Wonoyoso kecamatan Pringapus Ungaran.  

1.3.2 Perajin yang digunakan sebagai sampel hanya perajin yang aktif 

dalam koperasi tersebut sebanyak 20 anggota. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , maka di 

rumuskan: 
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1.4.1 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan koperasi dan 

seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan koperasi 

desa “maju lancar”? 

1.4.2 Produk dan jenis kain apakah yang dapat meningkatkan keberhasilan 

koperasi desa “maju lancar”? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1. Mengetahui faktor-faktor dan besar faktor tersebut dalam meningkatkan 

keberhasilan koperasi desa “maju lancar”. 

1.5.2. Mengetahui produk dan jenis kain apakah yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan koperasi desa “maju lancar”. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan serta 

keterampilan peneliti khususnya terkait dengan proses saat pembuatan 

produk kerajinan dari limbah kain perca dan juga  dapat menumbuhkan 

semangat untuk berwirausaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan. 

2. Penelitian ini dapat memberikan dampak positif yaitu dengan di tulisnya 

karya ilmiah ini diharapkan banyak masyarakat yang semula tidak tahu 

menjadi tahu sehingga dapat menambah konsumen yang membeli produk 
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tersebut dan meningkatkan pendapatan warga desa serta mengurangi 

jumlah pengangguran di desa tersebut. 

3. Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan dalam 

berwirausaha khususnya dalam bidang pemanfaatan limbah kain perca. 

 

1.7 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penelitian ini, maka memerlukan 

beberapa penegasan istilah dan batasan-batasan ruang lingkup yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.7.1 Faktor yang mempengaruhi 

Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) 

terjadinya sesuatu. Dari penjelasan singkat itu dapat di simpulkan bahwa 

faktor adalah suatu hal atau peristiwa yang mempengaruhi sesuatu. 

Mempengaruhi  berasal dari kata pengaruh yang berarti “daya yang ada 

atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.”KBBI (2005: 849). Sementara itu, 

Surakhmad (1982: 7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang 

muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam, yang dapat 

memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekililingnya. Jadi, 

dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu 

orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga 

mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. 

 

1.7.2 Tingkat keberhasilan 
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Dalam pengertian umum, keberhasilan usaha menunjukkan suatu 

keadaan yang lebih baik atau unggul dari pada masa sebelumnya. Hal 

tersebut selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Moch. Kohar 

Mudzakar (1998) yang menyatakan bahwa: Keberhasilan usaha adalah 

sesuatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada lainnya yang 

sederajat atau sekelasnya. 

Menurut pendapat Moch. Kohar Mudzakar tersebut menjelaskan 

bahwa suatu usaha dikatakan berhasil apabila memiliki suatu kelebihan 

dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan 

sekelasnya. Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dari berbagai segi, 

diantaranya dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha 

dalam kurun waktu tertentu (Waridah, 1992). Berhasil tidaknya suatu 

usaha dapat diketahui dari membesarnya skala usaha yang dimilikinya 

(Dedi Hary Adi, 1998). Keberhasilan usaha diidentikan dengan 

perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses 

peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan 

adalah proses dalam pertambahan Jumlah karyawan, peningkatan omzet 

penjualan dan lain-lain (Bienayme dalam Novari, 2002). 

Jadi, Tingkat keberhasilan adalah suatu keadaan dimana usaha 

mengalami peningkatan dari hasil sebelumnya. Keberhasilan  merupakan 

tujuan utama dari sebuah perusahaan, dimana segala aktivitas yang ada 

didalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. 

 

1.7.3 Koperasi 
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Secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata bahasa inggris, 

yaitu 'co' dan 'operation'. Co berarti bersama, dan operation berarti 

bekerja. Sehingga dapat diartikan co-operation (koperasi) adalah 

melakukan pekerjaan secara bersama (gotong-royong). Secara istilah, 

pengertian koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau 

badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta 

demokrasi ekonomi. 

Koperasi Desa “Maju lancar” adalah koperasi yang terletak di desa 

Wonoyoso kecamatan Pringapus Ungaran, koperasi ini khusus bergerak 

dalam bidang pemanfaatan kain perca. Hasil olahan limbah kain perca 

berupa lenan rumah tangga dan aksesoris wanita.    

1.7.4 Pemanfaatan Kain Perca 

  Menurut kamus besar bahasa Indonesia kain perca adalah sobekan 

(potongan) kecil kain sisa dari jahitan dan sebagainya; reja kain; carik 

kain. Arti lain kain perca adalah salah satu bahan yang bisa dipakai untuk 

membuat aneka kerajinan yang bisa didapat dengan mudah. Kain Perca 

merupakan sisa-sisa potongan kain-kain yang tidak terpakai. 

Kain Perca yang digunakan dalam pembuatan kerajinan limbah kain 

perca pada umumnya adalah kain kaos. Kain kaos adalah kain yang sering 

digunakan di industri garment. Pemilihan kain kaos karena sifatnya yang 

dapat menyerap air dan lembut. 

Hasil olahan jadi dapat berupa lenan rumah tangga seperti keset 

kreatif, alas meja/kursi, dan alas piring/gelas, dan aksesoris wanita seperti 

kalung dan bros. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 DEFINISI KOPERASI 

Koperasi mengandung makna kerja sama. Menurut Hatta (Bapak Koperasi 

Indonesia), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan 

ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut 

didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat 

semua dan semua buat seorang” 

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan 

yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan 

untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara 

bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang 

sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan 

koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan 

andil. 

Definisi menurut UU No. 25 / 1992. Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan 

kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.   Dari beberapa pengertian diatas 

sehingga dapat disimpulkan, bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang 

orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan 
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didalam perkumpulan tersebut mengandung asas kekeluargaan yang saling 

bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi. 

Dengan demikian, suatu organisasi koperasi dapat ditinjau dari beberapa kriteria 

yaitu: 

1. Pengertian Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para 

konsumen akhir atau pengguna barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa 

utama melakukan pembelian bersama. Contoh koperasi konsumen adalah 

koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau 

supermarket. 

2. Pengertian Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak 

memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri sendiri tetapi bekerja 

sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang 

atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau 

mengelola sarana produksi bersama. Contoh koperasi produsen adalah 

koperasi jasa konsultasi. 

3. Pengertian Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau 

jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk 

anggotanya. 

4. Pengertian Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para 

produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa 

utamanya melakukan pemasaran bersama contoh koperasi “MAJU 

LANCAR” yang menyediakan olahan produk dari kain perca. 



11 
 

 

Melihat dari  kriteria dan pengertian organisasi koperasi yang ada, bagian-

bagian dari koperasi  sebagai subsistem koperasi adalah: 

1. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan 

konsumen akhir. 

2. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang 

memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (supplier). 

3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan 

masyarakat. 

4. Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang 

kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan 

barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan 

ekonominya. 

Berdasarkan ciri ciri organisasi koperasi dan kriteria koperasi, dapat diambil 

beberapa kesimpulan tentang koperasi bahwa : 

1. Dalam suatu koperasi, anggota koperasi dapat menjadi konsumen akhir 

maupun sebagai pengusaha. Anggota koperasi dalam status yang 

dimilikinya baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang 

memanfaatkan dapat memanfaatkan koperasi dalam aktivitas sosial 

ekonomi yang dilakukannya 

2. Dalam suatu Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota, 

pengelola dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi 

sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi. 
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Dalam organisasi koperasi, sebagai perusahaan melayani anggota serta non 

anggota dikarenakan bertindak sebagai badan usaha. 

 

2.2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KOPERASI 

Munculnya Koperasi diawali dari sulitnya pemecahan masalah kemiskinan 

yang atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk 

memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari 

perekonomian yang kapitalis. Adapun unsur dari koperasi  diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Merupakan perkumpulan orang-orang. 

2. Bergabung secara sukarela. 

3. Mencapai tujuan ekonomi bersama.  

4. Organisasi kelompok yang dikembangkan secara demokratis. 

5. Kontribusi terhadap modal yang diperlukan. 

6. Menanggung resiko dan juga keuntungan secara adil. 

Pengertian koperasi jika dipandang dari berbagai aspek: 

1. Koperasi sebagai organisasi ekonomi sebagaimana juga pelaku-pelaku 

ekonomi yang lain harus memperhitungkan produktivitas, efisiensi serta 

efektifitas. 

2. Koperasi sebagai suatu gerakan yang mempersatukan kepentingan yang 

sama guna diperjuangkannya secara bersama-sama secara serempak dan 

lebih baik, sehingga dimungkinkannya ditempatkan semacam perwakilan. 
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3. Segi sosial dan moral yang dianggap mewarnai kehidupan koperasi yang di 

dalam kegiatannya harus mempertimbangkan norma-norma sosial ataupun 

moral yang berlaku dimana koperasi melakukan kegiatannya.  

 

2.3 KOPERASI DESA MAJU LANCAR 

Koperasi desa “Maju Lancar” didirikan oleh Pudjiyanto yang berdiri sejak 

tahun 1997, koperasi ini bergerak dalam bidang pemanfaatan limbah kain perca. 

Usaha kain perca ini dipilih oleh Pudjiyanto untuk mengatasi limbah (buangan) 

pabrik garmen yang sangat mengganggu lingkungan di sekitar pedesaan. Produk-

produk yang dihasilkan oleh perajin yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga ini 

telah tersebar di kota-kota di Jawa Tengah, Jakarta dan Bandung. Usaha rumahan 

ibu-ibu yang membuat keset kain perca ini diasuh oleh pengelola Koperasi Maju 

Lancar yaitu Ibu Anna Setyarini yang akrab disapa dengan Ibu Rini selaku 

koordinator usaha. Adapun produk-produk yang dikeluarkan koperasi “maju 

lancar” diantaranya adalah lenan rumah tangga, kasur dan aksesoris lainya, 

terdapat 147 perajin meubel dengan puluhan kelompok pekerja, selain itu terdapat 

15 perajin sprei kasur yang mampu menghasilkan 600 buah kasur perhari, 

sedangkan untuk kerajinan keset terdapat setidaknya sepuluh kelompok perajin 

dengan anggota kurang lebih 92 orang. Seluruh warga yang berkecimpung dalam 

usaha ini mampu bekerja sama dan saling mendukung, tidak ada persaingan yang 

saling menjatuhkan meskipun memiliki usaha yang sama yaitu pemanfaatan 

limbah khususnya kain perca. 
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Pada keseharian produksinya, keset kain perca ini mampu memberdayakan 

ibu-ibu desa Wonoyoso, Pringapus untuk mengisi waktu luangnya di kala anak 

dan suaminya pergi ke sekolah dan bekerja. Awalnya setiap perajin yang baru 

belajar bisa memproduksi tiga sampai empat keset per hari. Namun setelah mahir 

bisa mencapai 10 hingga 15 keset per hari. Produk keset yang dihasilkan 

kemudian dijual melalui toko-toko di sekitar Ungaran dan didistribusikan ke kota-

kota di Jawa Tengah, Bali, Kalimantan dan Sumatera. 

Dengan adanya kelompok kerja dan koperasi ini diharapkan mampu 

meningkatkan perekonomian warga setempat yang memang sebagian besar warga 

memang mengandalkan usaha industri kecil ini sebagai sumber pendapatan 

keluarga.  

 Dengan kegiatan usaha yang mayoritas sebagai perajin inilah desa 

Wonoyoso kemudian dicanangkan menjadi desa sentra industri kecil pembuatan 

meubel, kasur serta kerajinan keset. Pemasaran produknya ada yang mampu 

merambah wilayah antar pulau seperti Kalimantan dan Sumatera. Ketika krisis 

ekonomi global terjadi, usaha meubel dan kasur di Wonoyoso tetap mampu 

bertahan. 

 Pemerintah daerah peduli terhadap keberadaan para perajin. Antara lain dengan 

memberikan bantuan modal dan pembangunan infrastruktur jalan menuju Desa 

Wonoyoso. Bantuan hibah senilai Rp 120 juta yang diterima koperasi “Maju 

Lancar” akan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dengan harapan Desa 

Wonoyoso akan dapat dikenal sebagai desa kreatif yang terkenal dengan produk 

kerajinan unggul. Keberadaan industri kecil meubel, kasur dan keset, harus terus 



15 
 

 

dipertahankan sebagai salah satu ciri khas desa. Sehingga mampu menarik 

perhatian masyarakat luas untuk melirik dan membeli produk yang dihasilkan.  

 

2.4 FAKTOR KEBERHASILAN DALAM KOPERASI 

Sangat penting bagi koperasi untuk mengetahui dan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan koperasi. Dan apabila koperasi dapat 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuannya maka koperasi dapat 

membenahi diri untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik 

agar koperasi dapat selalu berkembang.  

Menurut Soedirman (2006: 2), menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan usaha koperasi meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal.  

2.4.1 Faktor Internal 

a. Partisipasi Angggota,  

Partisipasi merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan atau 

perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi segala aspek yang 

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. 

Partisipasi dikembangkan untuk menyatakan atau menunjukkan peran serta 

(keikutsertaan) seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas tertentu, 

sedangkan partisipasi anggota dalam koperasi berarti mengikutsertakan anggota 

koperasi itu dalam kegiatan operasional dan pencapaian tujuan bersama. 

Banyaknya anggota koperasi yang belum memanfaatkan jasa pelayanan yang 

tersedia di koperasi. Hal ini menunjukkan kurang tumbuhnya rasa memiliki dari 
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anggota sehingga mereka masih memanfaatkan jalur lain dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

 

b.  Solidaritas Antar Anggota Koperasi 

Berkoperasi juga dimaknai sebagai upaya membangun ikatan solidaritas 

antar anggota, karena dengan ikatan ekonomi, ikatan solidaritas bisa dibangun 

secara lebih nyata. Ikatan solidaritas ini pada kenyataannya juga bisa 

dikembangkan untuk meraih tujuan gerakan yang lebih besar. Dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya solidaritas yang kuat antar anggota koperasi dapat 

menjadi suatu kekuatan didalam mencapai tujuan koperasi. 

 

c. Pengurus Koperasi Yang Juga Tokoh Masyarakat 

Pengurus koperasi yang juga tokoh dalam masyarakat sehingga rangkap 

jabatan ini menimbulkan fokus perhatian terhadap pengelolaan koperasi 

berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan lingkungan. Dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya rangkap jabatan yang dimiliki oleh pengurus 

koperasi menyebabkan kurang profesionalismenya pengurus dalam mengelola 

koperasi. 

 

d. Ketrampilan Manajerial  

Hal ini sebenarnya saling berkaitan dengan kualitas sumber daya insani 

dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh koperasi 

yang bersangkutan. Ketrampilan manajerial di koperasi sangat penting karena 

organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki manajemen yang baik 

koperasi tidak akan berkembang tanpa fungsi pengaturan yang terarah. 



17 
 

 

Perencanaan program kerja koperasi harus mampu diterjemahkan oleh tim 

manajemen berdasarkan kesepakatan di dalam rapat anggota tahunan (RAT).  

 

e. Jaringan Pasar 

Jaringan pasar merupakan suatu tempat untuk mencari pangsa pasar yang 

lebih luas agar dapat memperoleh kentungan yang lebih besar. Bahwa Pelayanan 

koperasi umumnya terfokus pada internal koperasi yang belum terbentuk 

jaringan antar koperasi. Koperasi akan lebih berdaya saing jika koperasi mampu 

membentuk jaringan usaha. Melalui jaringan yang kuat, koperasi akan mampu 

berkiprah di pasar global dengan meningkatkan mutu pelayanan. Dapat 

dijelaskan bahwa jaringan adalah suatu faktor pendukung yang mempunyai 

kekuatan yang menentukan dalam melaksanakan usaha ekonomi dan program 

lainnya  

 

f.  Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Koperasi umumnya dikelola oleh tim manajemen dengan status pendidikan 

yang tidak begitu tinggi, sehingga kemampuan manajerialnya juga kurang 

memadai. Pelatihan sebagai media penambah wawasan dan kemampuan 

manajerialnya belum tersedia secara optimal. Kualitas sumber daya koperasi 

merupakan suatu hal penting dalam perkembangan koperasi secara keseluruhan. 

 

g. Pemilikan dan Pemanfaatan Perangkat Teknologi Produksi dan Informasi 

Pada umumnya koperasi masih belum memiliki akses terhadap alat-alat 

komunikasi modern seperti jaringan internet. Jadi koperasi harus lebih tanggap 
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dan lebih cepat dalam memperoleh informasi-informasi agar tidak tertinggal 

dengan badan usaha lain, karena untuk memenuhi keinginan anggotanya dan 

masyarakat koperasi harus selalu mengikuti perkembangan zaman. 

 

h. Sistem manejemen 

Sistem manejemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk 

suksesnya koperasi. Dalam menerapkan manejemen, pengurus mempunyai 

tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui tanggung jawab 

untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program, 

melimpahkan wewenang kepada manajer. 

 

i. Kinerja Pengurus 

Pengurus dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan 

bagi keberhasilan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. 

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 

Oleh karena itu kinerja pengurus mempunyai kedudukan yang menentukan 

keberhasilan koperasi. Dengan pengurus yang memiliki kompetensi yang baik 

akan dapat membuat koperasi berkembang menjadi lebih baik. 

 

2.4.2 Faktor eksternal 

a. Komitmen pemerintah 

Untuk menempatkan koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional. 

Hal ini ditunjukkan dengan dikuasainya sebagian besar asset usaha nasional oleh 

sebagian kecil kelompok usaha besar. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah 
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disini koperasi masih dapat perhatian yang kecil. Sedangkan UKM ataupun 

koperasi memberikan omzet yang cukup besar dibanding dengan usaha swasta. 

 

b. Sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan.  

Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakekat koperasi, 

manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota didalam berkoperasi belum 

sepenuhnya dapat dikatakan baik. Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota, meningkatkan kemampuan 

manajerial. Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat 

penting. Karena dengan meningkatkan ketrampilan dapat menghasilkan produk 

yang berdaya saing dan dapat memajukan koperasi. 

 

c. Iklim pendukung perkembangan koperasi 

Suasana (iklim) untuk suburnya pertumbuhan koperasi tidak dapat datang 

begitu saja. Untuk itu pemerintah berusaha menciptakan suasana yang dapat 

mendorong pertumbuhan koperasi dengan cara mengadakan koordinasi-

koordinasi. Dengan koordinasi-koordinasi tersebut dimaksudkan agar berbagai 

pihak yang ada sangkut pautnya dengan pertumbuhan koperasi dapat dihasilkan 

pandangannya. 

 

d. Tingkat harga  

Tingkat harga yang selalu berubah (naik) menyebabkan pendapatan penjual 

sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk menerukan usaha, justru menciutkan 

usaha. Permasalahan tersebut adalah merupakan ancaman dan kelemahan koperasi 
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baik internal dan eksternal berbagai kendala dan tantangan tersebut menyebabkan 

koperasi belum mampu berfungsi dan berperan sesuai harapan. Bagi peraturan, 

kebijakan dan kesempatan atau peluang yang tersedia bagi koperasi belum di 

manfaatkan oleh koperasi bagi kepentingan anggota masyarakat lingkunganya. 

 

2.5 KAIN PERCA 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kain perca adalah sobekan 

(potongan) kecil kain sisa dari jahitan dan sebagainya; reja kain; carik kain. Arti 

lain kain perca adalah salah satu bahan yang bisa dipakai untuk membuat aneka 

kerajinan yang bisa didapat dengan mudah. Kain Perca merupakan sisa-sisa 

potongan kain-kain yang tidak terpakai. Kain perca mudah di temukan di tukang 

jahit dan rumah-rumah produksi konveksi dan di industri garment. 

 

2.5.1 JENIS-JENIS KAIN PERCA YANG DIGUNAKAN KOPERASI 

“MAJU LANCAR” 

Kain Perca yang digunakan dalam pembuatan kerajinan limbah kain perca 

pada umumnya adalah kain kaos. Kain kaos adalah kain yang sering digunakan di 

industri garment. Bahan kaos berkarakteristik memiliki tekstur yang halus, dingin, 

nyaman, dan menyerap keringat, sehingga sangat nyaman dan cocok dipakai di 

Negara tropis seperti Indonesia. Kain kaos memiliki serat benang yang lebih halus 

dan rata sehingga penampilannya akan menjadi lebih halus, rata dan rapih. Ada 

beberapa jenis kain kaos yang ada di pasaran. Hal ini dibedakan berdasarkan jenis 
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benang yang digunakan serta setting gramasinya (gr/m2). Adapun jenis-jenis kain 

kaos yang di gunakan dalam pemanfaatan limbah kain perca diantaranya yaitu: 

a. Kain Katun 

Kain katun memiliki sifat-sifat menguntungkan sifat yang kuat dalaam 

keadaan basah bertambah 25%, dapat menyerap air (higroskopis), tahan panas 

setrika tinggi, dan tahan obat-obat kelantang. Disamping sifatnya yang 

menguntungkan diatas terdapat sifat yang kurang menguntungkan yaitu katun 

tidak tahan terhadap asam mineral dan asam organik (walaupun asam organik 

sering digunakan untuk memperidah tenunan), katun kurang kenyal yang 

menyebabkan mudah kusut, dan katun dapat susut saat dicuci, kain katun harus 

disimpan dalam keadaan kering atau di tempat yang tidak lembab (Ernawati, 

Izwerni dan Weni Nelmira (2008 : 157). Katun adalah jenis kain rajut (knitting) 

yang berbahan dasar serat kapas. Terdapat jenis kain yang mirip dengan kain 

katun yaitu kain PE. Cara mudah membedakannya adalah apabila kain katun 

dibakar maka baunya seperti kertas atau kayu dibakar dan akan menjadi abu. 

Terdapat dua jenis kain katun antara lain: 100% catton combed dan 100 % 

catton carded.  

1. 100% catton combed  

Bahan catton combed terbuat murni 100% dari serat kapas alami. Bahan 

combed berkarakteristik memiliki tekstur yang halus, dingin, nyaman, dan 

menyerap keringat, sehingga sangat nyaman dan cocok dipakai di Negara 

tropis seperti Indonesia. Menurut Poespo (2005 : 11) Cotton combed memiliki 

serat benang yang lebih halus dan hasil rajutan serta penampilan lebih rata, 
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menyerap keringat dan tidak panas. Ada beberapa jenis kain combed yang ada 

di pasaran. Hal ini dibedakan berdasarkan jenis benang  yang digunakan serta 

setting gramasinya (gr/m2). 

Beberapa jenis catton combed antara lain 20s,24s,30s,40s. Semakin besar 

angkanya semakin halus dan tipis bahannya dan semakin mahal harganya. 

Catton combed banyak digunakan untuk kaos distro umumnya memakai jenis 

20s dan30s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kain 100% catton combed 

(Sumber: Dokumentasi) 

2. 100 % catton carded  

 Dibandingkan dengan kain combed, cotton carded memiliki serat benang 

yang kurang halus. Hasil rajutan dan penampilan bahan kurang halus dan 

kurang rata. karena harganya relatif lebih murah dibandingkan cotton combed, 

bahan cotton carded  sering digunakan untuk kaos-kaos dengan  target pasar 

kelas menengah, misalnya untuk kaos pabrik, seragam buruh, dan juga kaos 

oblong olahraga. Walaupun memiliki tekstur kurang halus  namun tetap 

nyaman dipakai karena terbuat dari 100% serat kapas alam.  
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Gambar 2.2 Kain 100% katun carded 

(Sumber: Dokumentasi) 

 

b. Polyester/PE  

Polyester sesuai namanya, merupakan bahan serat sintetis yang terbuat 

dari bahan ester (dalam hal ini hasil sampingan minyak bumi dan dibuat bahan 

berupa serat fiberpoly). Menurut poespo (2005: 11) polyester  terbuat dari serat 

sintesis atau buatan dari hasil minyak bumi, kurang bisa menyerap keringat dan 

panas dipakai. Sifat polyester sangat awet pemakaiannya, tidak mudah kusut, 

dan tidak bisa menyerap keringat sehingga sangat panas ketika dipakai (Rodia  

S,  Adhi  K,  2009:  26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Polyester/PE 

(Sumber: Dokumentasi) 
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c.  Teteron cotton/TC 

Seiring dengan kemajuan teknologi, terpengaruh juga teknologi 

pengolahan bahan kain. Banyak bahan kain hasil dari penggabungan katun dan 

Polyester, salah satunya adalah TC. Jenis bahan ini merupakan campuran dari 

35% cotton combed dan 65% polyester. TC ini seperti PE, terasas panas ketika 

memakainya karena kurang bisa menyerap keringat dan agak panas di badan 

tetapi lebih tahan susut meskipun sudah dicuci berkali-kali. Namun 

kelebihannya bahan ini lebih tahan kusut, dan tidak mudah melar meski sudah 

lama dipakai dan harganya relatif lebih murah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Teteron cotton/TC 

(Sumber: Dokumentasi) 

 

d. Viscose 

Viscose biasa juga disebut rayon. Sebuah bahan serat sintesa celulosa 

organic (buatan manusia) yang biasa digunakan sebagai bahan kain. 

Teksturnya memiliki kesamaan dengan tekstur kapas. Viscose biasanya 

digunakan untuk menambahkan kenyamanan pada serat sintesis dan juga 

menambah kecerahan warna. Serat Viscose mempunyai tahanan kelembaban 
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yang lebih tinggi. Namun kain ini terkesan mewah, sehingga harganya mahal 

dan jarang tersedia dipasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Viscose  

(Sumber: Dokumentasi) 

 

e. Catton viscose/CVC 

Jenis bahan kaos ini adalah campuran dari 55% Cotton combed dan 45% 

Viscose.  Kelebihan  dari  bahan  ini  adalah  tingkat  shrinkage-nya  (susut 

pola) lebih kecil dari bahan cotton. Jenis bahan ini juga bersifat menyerap 

keringat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 catton Viscose/CVC 

(Sumber: Dokumentasi) 

f. Hyget  

Jenis bahan ini terbuat dari plastik dan sangat tipis, oleh karena itu 

harganya sangat murah. Kain ini memiliki karakteristik mengkilap tidak mudah 

kusut dan sedikit panas saat digunakan. Namun bahan ini, bisa dibilang kurang 

layak dan nyaman untuk dijadikan kaos. Biasanya pembuatan kaos dengan 
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bahan ini dilakukan jika ingin membuat kaos dengan jumlah massal tetapi dana 

yang tersedia tidak terlalu banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Hyget 

(Sumber: Dokumentasi) 

 

 

2.5.2 Pemanfaatan Limbah Kain Perca 

Limbah merupakan sisa hasil kegiatan pengelolahan yang dapat berupa 

benda padat, cair maupun gas. Sedangkan limbah kain merupakan salah satu jenis 

limbah yang sulit diolah karena merupakan limbah anorganik yang tidak mudah 

terurai sehingga tidak dapat dikompos, jika limbah kain diolah dengan cara 

pembakaran akan menimbulkan asap dan gas beracun yang juga membahayakan 

lingkungan. Industri konfeksi menghasilkan limbah yang sebagian besar berupa 

benda padat. Limbah industri konfeksi tersebut dihasilkan pada setiap tahap 

proses pemotongan kain sehingga menghasilkan kain perca. Desa Wonoyoso 

merupakan salah satu Desa di Kabupaten Semarang yang terkenal dekat dengan 

kota  sentra industri garment pakaian dan pabrik tekstil. 

Kain perca atau sisa bahan jahitan yang sudah tidak terpakai  dapat didaur 

ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa dibuat menjadi berbagai macam 

produk kerajinan yang memiliki  harga jual cukup tinggi. Pemanfaatan kain perca 
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pada koperasi desa “maju lancar” di desa  Wonoyoso kecamatan Pringapus 

Ungaran lebih di tekankan pada pembuatan lenan rumah tangga seperti keset 

karakter, alas piring dan gelas, alas dan taplak meja atau kursi, hiasan rambut 

wanita dan aksesoris-aksesoris lainya. proses produksi limbah kain perca antara 

lain yaitu pengumpulan limbah kain perca, penyortiran, produksi, pengumpulan 

produk limbah kain perca. 

a. Pengumpulan limbah kain perca 

Anggota koperasi yang ditugaskan untuk mengumpulkan limbah kain 

perca, mengambil limbah kain perca yang berada di garment-garment dan 

pabrik tekstil di sekitar kecamatan Pringapus untuk diberikan kepada pengepul. 

b. Penyortiran 

Anggota koperasi yang bertugas sebagai pengepul menerima limbah kain 

perca untuk disortir terlebih dahulu, proses penyortiran dilakukan untuk 

memilah jenis kain yang berbeda-beda berdasarkan sifat kain, jenis kain dan 

warna kain. Penyortir membagikan limbah kain perca yang sudah disortir 

kepada  anggota koperasi yang bertugas dalam bidang produksi. 

 

c. Proses produksi 

 Anggota koperasi yang bertugas dalam bidang produksi mulai 

mengerjakan limbah kain perca menjadi barang yang bernilai tinggi di rumah 

masing-masing anggota sesuai dengan kemampuan anggota. 
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d. Pengumpulan produk limbah kain perca 

Barang hasil limbah kain perca yang sudah dikerjakan oleh unit produksi 

dikumpulan di koperasi desa “maju lancar” untuk dijual baik secara grosiran 

atau eceran dan siap untuk dipasarkan di pasar-pasar yang ada di kabupaten 

Semarang. 

2.5.3 Teknik Yang Digunakan Membuat Kerajinan Olahan Kain Perca 

Menjahit adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk menyambung atau  

menyatukan kain, bulu, kulit binatang, pepagan, dan bahan-bahan lain yang bisa  

dilewati jarum jahit serta benang (Lina Purnawanti 2011: 17). 

Kegiatan menjahit  dapat  dilakukan  dengan  dua  macam  cara,  yakni  

dilakukan  secara  (1)  manual  dengan menggunakan jarum tangan, dan (2) 

dengan mesin jahit.   Produk yang dapat dihasilkan dari koperasi desa  pada 

penelitian  ini  yaitu beberapa kerajian dari kain perca. Sedangkan kain perca 

merupakan sisa-sisa  potongan kain. Kain perca dapat disebut juga dengan limbah 

kain (Firmanawaty Sutan,  2011: 1). 

Arti  lain  kain  perca  adalah  sisa-sisa  guntingan  kain  yang  ada  setelah 

membuat pakaian (Lina Purwanti, 2011: 68). Pada dasarnya menjait kain  perca  

tidak memerlukan  teknik khusus. Menjahit kain perca hanya memerlukan  

kesabaran  dan  kejelian  karena  kain  perca  terkadang  berukuran  kecil  

sehingga  membutuhkan ketelatenan.  Jahit  perca atau patchwork  adalah  proses  

pembuatan  suatu  produk  kerajinan  tekstil yang terbuat dari potongan-potongan 

kain/ perca yang digabungkan dengan  cara dijahit sesuai dengan rencana 

(Budiyono dkk, 2008: 239). Patchwork dalam  Bahasa Indonesia disebutkain 
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perca atau kain tambal seribu, karya jahit menjahit yang menyatukan  perca-perca  

kecil  hingga menjadi  kain  yang  besar  berdesain  unik  (Belinda  Gunawan,  

2012: 81).  Berikut  beberapa  jenis  jahit  perca (Budiyono,dkk 2008: 239-241):  

 

(1) Cara  jiplak pola  (template)  adalah  teknik  jahit dengan menggabungkan  

guntingan-guntingan  kain  yang  dipola  terlebih  dahulu,  dan  selanjutnya  

dijahit sesuai dengan rencana.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Jahit Perca Cara Jiplak Pola 

(Sumber: Dokumentasi) 

 

(2) Cara jahit jelujur adalah teknik yang biasanya digunakan untuk memberi  

kesan  keindahan.  Untuk  menggabungkannya  tetap  dikerjakan  dengan  

mesin teknik jahit mesin. Cara ini sifatnya hanya penghias.   

 

   

  

 

 

Gambar 2.9 Jahit Perca Cara Jelujur 

(Sumber: Dokumentasi) 

 

 
 

2.5.4 Perencanaan Pembuatan Olahan Limbah Kain Perca 

Kerajinan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan  dikhususkan 

pada pembuatan kerajinan dari limbah kain perca yaitu kain kaos. kerajinan 
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tersebut antara lain keset, taplak, sarung bantal kursi, alas piring dan gelas dan 

aksesoris wanita. 

2.5.4.1   Bahan-bahan yang digunakan pada Pembuatan Kerajinan 

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kain perca 

ialah limbah kain perca. Bahan limbah kain yang digunakan tentunya dari hasil 

kegiatan proses produksi pakaian di industri garment. Industri garment di 

Ungaran biasanya memproduksi pakaian kaos menggunakan bahan sesuai dengan 

pilihan pelanggan. Bahan yang sering dipilih pelanggan  antara  lain  cotton  

combed,  cotton  carded,  polyester  (PE),  teteron cotton, dan hyget. Selain 

bahan utama dalam pembuatan kerajinan juga dibutuhkan bahan pelengkapnya 

antara lain: 

Tabel 2.1 Bahan-bahan pembuatan Dasar Kerajinan 

Bahan-bahan pembuatan Dasar Kerajinan 

1. Kain Perca 

 

 

2. Kain Viselin 

 

 

3. Benang Jahit 
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2.5.4.2   Peralatan dan Perlengkapan Pembuatan Kerajinan 

Pembuatan kerajinan kain perca dari limbah kain indusri garment 

memerlukan beberapa peralatan dan perlengkapan. Berikut beberapa peralatan 

dan perlengkapan yang digunakan pada pembuatan kerajinan dari limbah kain, 

mulai dari pembuatan desain sampai pembuatan kerajinan kain perca: 

Tabel 2.2 Peralatan dan perlengkapan pembuatan kerajinan 

No Jenis peralatan dan perlengkapan 

1. Kertas HVS                                             Kertas pola 

2. Penggaris dan Penggaris skala 

3. Medline 

4. Pensil dan Penghapus 

5. Pensil warna 

6. Gunting kertas                                    Gunting kain dan benang 



 
 

 
 

 

2.5.4.3 Desain Produk 

Desain kerajinan yang akan dibuat harus mempertimbangkan berdasarkan 

jenis bahan yang digunakan dan teknik pembuatannya. Desain dibuat semenarik 

mungkin sesuai dengan aspek estetis. Pada penelitian ini kerajinan dibuat 

menggunakan bahan limbah kain perca yang berupa kain kaos dan kain katun. 

Kerajinan  yang  dibuat  antaranya  keset,  alas kursi dan meja,  alas piring dan 

gelas, dan aksesoris wanita. 

 

 

7. Jarum pentul             Jarum jahit tangan               Jarum karung 

8. Rader                                                        Kertas Karbon 

9. Mesin jahit 

10. Setrika 

11. Pendedel/pencabut benang 
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2.5.4.4   Proses Pembuatan Kerajinan Limbah Kain Perca 

Secara umum, proses pembuatan kerajinan keset karakter, alas meja dan 

kursi,alas piring dan gelas adalah sama, yang membedakan adalah bentuk desain 

dan ukuran serta kombinasi warna. Proses pembuatan produk dari limbah kain 

perca ini dimulai dengan mendesain. Setelah mendesain buat pola besar sesuai 

dengan desain dan ukuran yang sebenarnya. Pola yang sudah dibuat dipotong 

menurut garis potongan dan bentuk yang telah dibuat sesuai dengan desain. 

Potongan-potongan perca dibentuk membentuk segitiga dengan melipat kain dan 

menjahit terlebih dahulu secara manual tidak dengan bantuan mesin jahit. 

Setelah membuat desain, membuat pola, memotong pola, dan melipat 

kain perca kecil, kerajinan keset sesuai karakter, alas piring dan gelas, dan alas 

meja dan kursi, yaitu menjiplak pola pada kain yang telah dipilih. Jiplak kain 

menggunakan kertas karbon dan rader. Selanjutnya menggabungkan potongan-

potongan kain yang telah dilipat sesuai pola dengan dijahit. Jahit sambungan-

sambungan kain sesuai desain kerajinan yang dibuat. Kerajinan keset kreatif 

membentuk satu lembar kain keset kreatif,  alas piring dan gelas membentuk dua 

lembar kain berbentuk lingkaran dengan berbeda ukuran sesuai kebutuhan, dan 

kerajinan alas meja dan kursi membentuk dua lembar kain dan dua bentuk sesuai 

kebutuhan dan keinginan. 

Setelah membentuk lembaran yang sudah berbentuk karakter sesuai yang 

diinginkan beserta ukuranya  pada bagian buruk kain diberi lapisan berupa 

viselin, kemudian jahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan desain. 

Kerajinan keset kreatif,alas kursi dan meja,alas piring dan gelas, tambahkan kain 
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polos yang sudah diberi pelapis viselin sebagai lapisan bawah. Jahit memutari 

sisi-sisi. Untuk lebih jelasnya lihat gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Pola Lipat Kain 

(Sumber: DIY Kreatif) 

 

Potong kain perca dengan ukuran 10X10 cm (ukuran dapat ditambah atau 

dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan), lipat diagonal kain-kain 

tersebut hingga membentuk segitiga seperti pada gambar lalu lipat kebawah 

kedua ujung segitiga hingga terbentuk sebagaimana terlihat pada gambar lipat 

kembali kedua ujung samping sampai terlihat seperti gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Proses Melipat kain 

(Sumber: Dokumentasi) 

 

Gunting kain sisa 10 x 10 cm. Lipat segi tiga serong, lalu lipat lagi bentuk segi 

tiga, jahit bawahnya. Lakukan hal tersebut sampai kain sisa tersebut habis. 
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Gambar 2.12 Menjahit Dasar  

(Sumber: dokumentasi) 

 

Bentuk kain yang tebal dan yang tipis sesuai selera dengan ukuran sama, jahit 

keliling sisakan untuk membaliknya, jadi jahitan ada di dalam (sebagai alas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Menempel lipatan pada dasar kain 

(Sumber: dokumentasi) 

 

Tempelkan kain sisa yang sudah berbentuk segi tiga pada alas lalu jahit, 

menjahitnya mulai dari luar, lakukan terus sampai kain segitiga memenuhi alas 

tadi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Proses Akhir 

(Sumber: dokumentasi) 

 

Tutup bagian tengah dengan kain lain sesuai bentuk yang tersisa tadi. 



36 
 

 

Pada proses pembuatan aksesoris wanita pada dasarnya sama, hanya 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, untuk membuat bunga 

pada bross atau bandana maka hal-hal yang perlu disiapkan adalah, menyiapkan 

kain perca dan mengguntingnya menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang 

sama, melipat kain potongan-potongan tersebut sesuai dengan jumlah yang 

diinginkan, rangkai bentuk seperti bunga potongan-potongan tersebut dengan 

menggunakan benang dan jarum jahit, hal ini dilakukan secara manual tanpa 

menggunakan bantuan mesin jahit, untuk lebih terlihat cantik maka perlu 

ditambah bahan-bahan tambahan seperti kancing baju, manik-manik dan pita, 

untuk lebih jelasnya lihat gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Perlengkapan Membuat Bros 

(Sumber: dokumentasi) 

 

Potong kain perca berbentuk kotak dengan ukuran 5x5 cm (ukuran dapat di 

tambah atau dikurangi sesuai keinginan) sebanyak 10 lembar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16  Potongan Kain 

(Sumber: dokumentasi) 
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Potongan perca dilipat dua membentuk segitiga, kemudian tiap sudut 

bawanya dilipat keatas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 proses melipat potongan kain 

(Sumber: dokumentasi) 

 

Tusuk dengan menggunakan jarum pentul pada lipatan tersebut, supaya 

bentuknya tidak berubah. Sematkan benang dengan jarum tangan pada lipatan 

perca hingga terangkai 10 lipatan perca. 

 

 

 

 

Gambar 2.18 proses penyematan benang pada kain 

(Sumber: dokumentasi) 

 

. 

 

 

Gambar 2.19  proses merangkai dan menghias 

(Sumber: dokumentasi) 
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Matikan ikatanya hingga lipatan perca pertama bertemu dengan lipatan 

perca terakhir yang dirangkai. Berilah kancing dibagian tengah dan peniti bros 

dibagian belakang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 hasil jadi bros 

 (Sumber: dokumentasi) 

 

2.5.4.5 Finishing Pembuatan Kerajinan 

Finishing adalah kegiaan penyelesaian akhir yang meliputi pemeriksaan 

(inspection), pembersihan  (triming),  penyetrikaan  (pressing) serta melipat  dan 

mengemas (Ernawati, dkk, 2008: 379). Fungsi dari finishing adalah untuk 

menjadikan kerajinan  yang dibuat  agar lebih rapi dan terlihat menarik. Salah 

satunya memotong sisa-sisa benang hasil jahitan dan menyetrika kerajinan yang 

telah dibuat. Kemudian mengecek kembali hasil jahitan pada produk kerajinan. 

Jangan sampai ada sisa benang dan kusut pada produk kerajinan. Jika produk akan 

dijual  produk  yang  sudah  di  rapikan  kemudian  dikemas  agar  terlihat  lebih 

menarik. Pengemasan produk dapat menggunakan plastik maupun kertas (kardus). 

Pengemasan  harus  rapi  agar  terlihat  lebih  menarik  sehingga  dapat  menarik 

pembeli.  Selain  itu,  juga  dapat  memberi  label  dengan  nama  yang  unik  dan 

memberi logo atau simbol pada produk. 
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2.5.5 Hasil Jadi Limbah Kain Perca Koperasi “Maju Lancar” 

Produk dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan (dimanfaatkan, 

dikonsumsi, atau dinikmati) (Mahmud M, 2007; 73). Berdasarkan berwujud 

tidaknya, produk dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu, barang dan 

jasa. Barang merupakan produk  yang  berwujud  fisik,  sehingga  bisa  di  lihat,  

diraba atau disentuh,  dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik 

lainnya. Produk berupa barang dapat dibedakan  berdasarkan  daya  tahannya  

yaitu,  barang  tidak  tahan  lama  adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, dan barang tahan lama 

adalah barang berwujud yang biasanya bisa  bertahan  lama  dengan  banyak  

pemakaian.  Sedangkan  jasa  services merupakan  aktivitas,  manfaat  kepuasan  

yang  ditawarkan  untuk  dijual  (Fandy Tjiptono, 1997: 98).  Produk  industri 

garment merupakan  produk  berupa  barang  yang  tahan lama karena 

memproduksi pakaian. Industri konfeksi memproduksi pakaian jadi antara  lain, 

kaos,  seragam,  jaket,  training, wearpack, dan pakaian  jadi  lainnya. Kualitas  

jaitan  yang  ditawarkan  juga memuaskan  dan  tidak  mengecewakan  pelanggan.  

Dengan  banyaknya  pesanan pakaian, sehingga menimbulkan banyaknya limbah 

kain berupa kain perca yang tidak terpakain lagi dalam proses produksi. Ada 

beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu produk salah satunya 

kualitas produk. Kualitas merupakan alat penting posisi di pasar sasaran. Kualitas  

produk  melambangkan  kemampuan produk  untuk  menjalankan fungsinya  yang  

meliputi  keawetan,  keandalan,  kemudahan  pengguna  dan perbaikannya, serta 
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sifat-sifatnya. Selain kualitas produk yang perlu diperhatikan juga desain produk. 

Desain merupakan suatu konsep yang lebih besar dari pada model. Model hanya 

memperlihatkan produk yang menarik pandangan. Berbeda dengan gaya, desain 

lebih dari sekedar penampilan. Desain lebih member kesan dari  pada  gaya.  

Desain  yang  baik  memberikan  kontribusi  baik  pada  manfaat maupun 

penampilan produk. Desainer yang baik tidak hanya mempertimbangkan 

penampilan tetapi juga mnciptakan produk yang mudah, aman, tidak mahal dalam 

penggunaan  dan  perawatan,  sederhana,  dan  ekonomis  dalam  produksi  dan 

distribusinya (Mahmud M, 2007: 79). Adapun hasil olahan limbah kain perca 

yang diproduksi oleh koperasi desa Wonoyoso kecamatan Pringapus Ungaran 

antara lain yaitu : 

a. keset kreatif atau keset karakter 

Keset berfungsi alas kaki yang digunakan untuk membersihkan kaki dari  

kotoran atau air (Setta Widya, 2011: 6). Keset dapat digolongkan menurut  

penggunaannya yaitu keset basah dan keset kering. Keset basah digunakan  di 

depan kamar mandi, atau untuk membersihkan kaki dari air, sedangkan  keset 

kering biasanya ditaruh di depan rumah atau depan kamar tidur. Keset kreatif 

atau sering disebut juga keset karakter merupakan produk andalan yang di 

keluarkan oleh koperasi desa “Maju Lancar” desa Wonoyoso kecamatan 

Pringapus Ungaran, keset ini mempunyai bentuk yang lucu dan berbeda 

dengan keset yang lain, karena bentuk dan motifnya yang lucu seperti bentuk 

hewan dan tokoh animasi bentuknya yang lucu dan berbeda mempunyai daya 

tarik tersendiri sehingga membuat produk ini sering diburu oleh konsumen. 
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Gambar 2.21 keset karakter (kreatif) 

 (sumber: dokumentasi) 

 

 

b. Alas piring dan gelas 

Alas piring dan gelas merupakan suatu produk lenan rumah tangga yang 

dikeluarkan koperasi desa “maju lancar” produk ini berfungsi untuk alas piring 

dan gelas yang panas sehingga tidak merusak cat meja dan memudahkan ketika 

dipegang. 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Alas piring dan Gelas 

(sumber: dokumentasi) 
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c. Alas dan taplak meja atau kursi 

Taplak meja adalah kain yang digunakan untuk menutupi meja. 

Sedangkan  loper  sama artinya dengan  taplak meja namun bentuk dan ukuran  

lebih kecil dari pada meja itu sendiri. Namun fungsi taplak meja tidak hanya 

sebagai alas, taplak meja juga bisa digunakan sebagai pemanis ruangan agar 

terlihat lebih cantik, untuk menambah keindahan meja, dan menyerap sesuatu 

yang tumpah. Alas meja atau kursi ini termasuk produk unggulan dari koperasi 

desa “maju lancar” desa Wonoyoso kecamatan Pringapus Ungaran, produk ini 

bermanfaat untuk menambah estetika penampilan dari kursi atau meja tersebut, 

selain itu juga dapat menghangatkan kaki yang menempel pada lantai pada saat 

duduk di kursi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Alas Meja dan Kursi 

(Sumber: dokumentasi) 

 

d. Aksesoris wanita 

Aksesoris wanita sangat dibutuhkan oleh kaum wanita khususnya, 

koperasi desa “maju lancar” mengeluarkan produk tersebut yang 

bermanfaat untuk memperindah penampilan, aksesoris tersebut diantaranya 

adalah, bros, pita rambut, bandana, kalung, dan gelang. 
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Gambar 2.24 Aksesoris Wanita 

(Sumber: Dokumentasi) 

 

2.6 Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan yang dilakukan oleh Karoline Nida, R. Maryatmo, MA 

(2014) tentang “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Credit Union 

Adil Sebagai Lembaga Pembiayaan Masyarakat di Desa Delingo, Kabupaten 

Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian, empat 

variabel yang mentukan keberhasilan credit union yakni : persepsi aktivitas 

pendidikan, kepemimpinan pengurus, administrasi dan manajemen. Dengan 

ukuran keberhasilan : SHU dan Partisipasi anggota didapatkan hasil hanya dua 

variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan credit union 

pertama pendidikan diukur dengan SHU dan Partisipasi anggota dan kedua 

administrasi yang diukur dengan Partisipasi anggota. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

 Menurut Muhamad (2009 : 75) kerangka pikir adalah gambaran mengenai 

hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran 

menurut kerangka logis. 
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Tingkat keberhasilan suatu koperasi desa akan terwujud dengan  dorongan 

dalam diri individu (internal) yaitu partisipasi anggota, solidaritas antar anggota 

koperasi, pengurus koperasi yang juga tokoh masyarakat, keterampilan 

manajerial, jaringan pasar, SDM, teknologi produksi, sistem manajemen, kinerja 

pengurus. Serta dorongan dari lingkungan (eksternal) yaitu komitmen pemerintah, 

sarana dan prasarana, iklim pendukung dan tingkat harga. Pemanfaatan limbah 

kain perca juga turut serta dalam meningkatnya keberhasilan koperasi desa, yang 

didalamnya terdapat produk unggulan meliputi: keset kreatif, alas piring dan 

gelas, alas meja dan kursi dan aksesoris wanita. Jika ketiga kondisi tersebut 

menunjang adanya keinginan dan mendapat kesempatan untuk terlibat maka 

peluang keberhasilan suatu koperasi akan semakin tinggi. 

 

 

 

Gambar 2.25 Kerangka Berpikir 

Faktor Internal 

(X1) 
Tingkat Keberhasilan 

(Y) 

Faktor Eksternal 

(X2) 
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BAB 5 
PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Koperasi Desa Wonoyoso kecamatan Pringapus 

Ungaran”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Keberhasilan koperasi desa dalam bidang pemanfaatan kain perca meliputi 

faktor internal: Partisipasi Anggota, Solidaritas, Pengurus koperasi merangkap 

jabatan, Keterampilan manjerial, Jaringan pasar, SDM, teknologi produksi 

sistem managemen dan kinerja pengurus. Faktor eksternal: komitmen 

pemerintah, sarana dan prasarana, iklim pendukung dan tingkat harga. Faktor 

internal menyumbang keberhasilan koperasi desa Maju Lancar sebesar 

54.01% dan faktor eksternal sebesar 20.75%, yang berarti ada faktor lain yang 

tidak diteliti oleh peneliti yaitu sebesar 25.24%. 

5.1.2. Produk olahan limbah kain perca yang dapat meningkatkan keberhasilan 

Koperasi Desa Maju Lancar yaitu keset kreatif dengan persentase 85% dan 

alas meja/kursi dengan persentase 75% dengan menggunakan kain katun 

dengan berbagai macam jenisnya. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat 

disampaikan antara lain: 

5.2.1 Anggota koperasi perlu meningkatkan kreativitas  khususnya dalam 

merancang  desain, warna dan  motif dalam mengolah limbah kain perca 

supaya lebih beragam  jenisnya dan lebih inovatif, tentunya anggota koperasi 

beserta pengurusnya juga harus lebih berani menciptakan karya baru dengan 

memodifikasi teknik dan bahan yang tidak monoton yaitu dengan 

menggabungkan teknik yang sudah biasa dilakukan dan dengan teknik baru 

yang sudah didapatkan di pelatihan-pelatihan atau dari internet, sehingga hasil 

pekerjaan dan nilai jual yang didapatkan menjadi maksimal dan akan 

berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan koperasi. 

5.2.2  Sebaiknya anggota koperasi, pengurus koperasi,masyarakat sekitar desa, dan 

pemerintah saling bersinergi dalam memajukan koperasi desa sehingga dapat 

meningkatkan tingkat keberhasilan suatu koperasi desa khususnya di desa 

Wonoyoso kecamatan pringapus Ungaran. 
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