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Koperasi Karyawan Sumber Harapan merupakan koperasi primer yang 
beranggotakan para karyawan PG.Sumberharjo pemalang yang mengelola 
penggilingan tebu menjadi gula yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota 
dan masyarakat pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui 
pengaruh partisipasi anggota, permodalan, dan kemampuan pengurus terhadap 
SHU anggota baik secara simultan maupun parsial pada Koperasi Karyawan 
“Sumber Harapan”. Dan menganalisis besaran pengaruh partisipasi anggota, 
permodalan, dan kemampuan pengurus terhadap SHU anggota baik secara 
bersama-sama maupun parsial pada Koperasi Karyawan “Sumber Harapan” 
PTP.Nusantara IX PG.Sumberharjo Pemalang tahun 2010 

Penelitian ini menggunakan populasi berjumlah 246 anggota KOPKAR 
Sumber Harapan, yang kemudian diambil sampel dengan menggunakan rumus 
Slovin sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 81. Ada empat variabel 
yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu partisipasi anggota (X1), permodalan (X2), 
kemampuan pengurus (X3) dan SHU anggota(Y). Data dalam penelitian ini 
merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas 
dan reliabilitasnya. Metode analisis data menggunakan asumsi klasik dan analisis 
regresi berganda. 

Partisipasi anggota, permodalan, dan kemampuan pengurus berpengaruh 
secara langsung dan tidak langsung terhadap SHU anggota, pengaruh langsung 
partisipasi anggota sebesar 10%, dan pengaruh langsung permodalan sebesar 
5,2%. sedangkan pengaruh tidak langsung partisipasi anggota melalui kemampuan  
pengurus sebesar 13,2%, pengaruh tidak langsung permodalan melalui 
kemampuan pengurus sebesar 28,9%. Pengaruh total partisipasi anggota terhadap 
SHU anggota sebesar 23,2%, dan pengaruh total permodalan terhadap SHU 
anggota sebesar 34,1%. Kemampuan pengurus berpengaruh secara langsung 
terhadap SHU anggota atau pengaruh total kemampuan pengurus adalah sebesar 
19,8%. Kontribusi terbesar terdapat pada variabel permodalan yang mempunyai 
pengaruh total yang paling besar terhadap SHU anggota yaitu sebesar 
34,1%..Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada KOPKAR Sumber 
Harapan  adalah Adanya wujud nyata dari anggota untuk lebih dapat 
berpartisipasi dalam memanfaatkan unit usaha / jasa yang termasuk dalam 
kategori rendah di Kopkar sebagai upaya untuk lebih meningkatkan SHU yang 
masih rendah dan Koperasi hendaknya mampu meningkatkan permodalan dengan 
cara menaikan suku bunga simpanan sehingga anggota lebih tertarik menabung di 
Koperasi Karyawan Sumber Harapan. 


