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Kata Kunci :Kepuasan Anggota, Motivasi Anggota, Tingkat Kepercayaan 

Anggota, Lingkungan Usaha, Kualitas Pelayanan, Partisipasi Anggota 

 

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota dan 

senantiasa meningkatkan usaha yang ada di koperasi. Salah satu hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan bagi koperasi adalah adanya partisipasi anggota. 

Berkembang atau tidaknya koperasi dipengaruhi oleh partisipasi anggotanya. 

Menurut hasil observasi awal wawancara dengan beberapa anggota dan pengurus 

KUD Makmur Jaya bahwa partisipasi anggota dirasa masih kurang diantaranya 

yaitu kesadaran dalam menggunakan jasa koperasi dan banyaknya anggota memilih 

pembelian diluar koperasi, serta masih kurangnya kesadaran dalam permodalan.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah gambaran 

kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan 

usaha, dan kualitas pelayanan pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? 

(2) Adakah pengaruh kepuasan anggota terhadap partisipasi anggota pada KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? (3) Adakah pengaruh motivasi anggota 

terhadap partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? (4) 

Adakah pengaruh tingkat kepercayaan anggota terhadap partisipasi anggota KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? (5) Adakah pengaruh lingkungan usaha 

terhadap partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? (6) 

Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota pada KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? (7) Seberapa besar pengaruh kepuasan 

anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan 

kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota KUD Makmur Jaya Kecamatan 

Jekulo Kudus? 

Populasi dalam penelitian ini adalah ditunjukkan pada desa yang anggotanya 

terbanyak yang berjumlah 4.659 yang terbagi dalam 6 desa di Kecamatan Jekulo. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik area proposional random sampling 

berjumlah 98 orang dengan cara pengambilan sampel yaitu undian. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah kepuasan anggota (X1), motivasi anggota (X2), tingkat 

kepercayaan anggota (X3), lingkungan usaha (X4), dan kualitas pelayanan (X5), 

sedangkan variabel terikat (Y) adalah partisipasi anggota. Metode pengumpulan 

data dengan metode kuesioner, metode dokumentasi, dan metode wawancara. 

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif persentase dan analisis 

regresi linier berganda dengan program SPSS 16 for windows. 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase diperoleh persentase rata-

rata kepuasan anggota sebesar 75,98% dengan kategori tinggi, motivasi anggota 

sebesar 71,61% dengan kategori tinggi, tingkat kepercayaan anggota sebesar 

77,87%, lingkungan usaha sebesar 78,08% dengan kategori baik, dan kualitas 

pelayanan sebesar 76,32% dengan kategori baik. Berdasarkan analisis regresi uji F 

dengan signifikan 0,000 yang kurang dari 0,05 menujukkan adanya pengaruh 

kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan 

usaha, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh secara signifikan 

terhadap partisipasi anggota KUD Makmur Jaya. Besarnya pengaruh kepuasan 

anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan 

kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota KUD Makmur Jaya sebesar 59,7% 

sedangkan 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Data hasil penelitian menunjukkan kepuasan anggota dalam kategori tinggi 

dilihat dari masih rendahnya indikator melakukan kembali transaksi produk 

sehingga saran yang dapat diberikan adalah memberikan doorprize atau hadiah 

untuk anggotanya. Motivasi anggota dalam kategori tinggi, tetapi pada indikator 

kesadaran anggota dalam permodalan masih rendah. Saran yang dapat diberikan 

adalah menurunkan target laba untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam 

pemanfaatan jasa usaha koperasi. Tingkat kepercayaan anggota dalam kategori 

tinggi, tetapi pada indikator memiliki kepentingan lebih besar terhadap koperasinya 

masih terlihat rendah, saran yang dapat diberikan adalah diharapkan KUD Makmur 

Jaya lebih memperhatikan kebutuhan anggotanya baik di unit waserba maupun unit 

usaha yang lainnya, dengan menetapkan harga jual yang relatif lebih murah dari 

harga umum. Lingkungan usaha dalam kategori baik, tetapi pada indikator 

lingkungan sosial masih kurang baik, saran yang dapat diberikan adalah diharapkan 

baik pengurus maupun anggota KUD Makmur Jaya dapat menjalin hubungan yang 

lebih baik dengan sesama anggota maupun warga sekitar dengan cara lebih bersikap 

ramah. Kualitas pelayanan dalam kategori baik, tetapi pada indikator wujud fisik 

masih kurang baik, saran yang dapat diberikan agar KUD lebih teliti barang yang 

ditawarkan masih bagus atau sudah rusak. Partisipasi anggota dalam kategori baik, 

tetapi pada indikator keikutsertaan dalam permodalan kurang baik, saran yang dapat 

diberikan adalah memberikan jatuh tempo yang lebih panjang kepada anggota, dan 

memberikan bunga kredit yang lebih rendah dari bunga umum. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perekonomian Indonesia, gerakan koperasi merupakan salah 

satu badan usaha yang kegiatannya berlandaskan atas asas kekeluargaan 

yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada 

umumnya, maka koperasi sangat diperlukan untuk menunjang badan usaha 

lain seperti Swasta dan BUMN ( UUD 1945, pasal 33 ayat 1). 

Menurut Undang-undang No 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1  tentang 

perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, 

yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Di samping itu koperasi juga 

mempunyai peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi yang 

mempunyai ciri-ciri; kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam 

kehidupan seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak kesiapan 

usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan rakyat. Tetapi dalam 

pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakan wujud 

dan perannya sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 

1945.  
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Berkembang atau tidaknya koperasi dipengaruhi oleh partisipasi 

anggotanya. Semakin banyak dan aktif anggota sebuah koperasi maka 

semakin besar peluang koperasi tersebut untuk berkembang dan maju, 

sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lain. Partisipasi anggota 

koperasi dapat dilihat dari keaktifan anggota dalam modal, memberikan 

pendapat di dalam maupun di luar rapat serta keaktifan dalam melakukan 

transaksi dalam kegiatan usaha yang diusahakan oleh koperasi tersebut. 

Menurut Mutis (1992:93), “Partisipasi anggota merupakan unsur 

utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan 

pemersatu di dalam koperasi”. Koperasi sebagai business entity  dan social 

entity  dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk mencapai manfaat tertentu 

melalui partisipasi. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki kegiatan-

kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan 

memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui 

upaya-upaya bersama para anggota.  

Menurut Jochen Ropke (2003:52-53), “Tipe partisipasi anggota 

terdiri dari partisipasi dalam memberikan kontribusi atau menggerakan 

sumber-sumber daya yang ada (resources), partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, dan partisipasi dalam berbagi keuntungan (benefit)”. 

 Melalui partisipasi, anggota sendiri yang mengisyaratkan dan 

menyatakan kepentingannya, sumber-sumber daya dapat digerakkan, 

keputusan-keputusan dapat dilaksanakan dan dievaluasi.  
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Adapun faktor yang dipertimbangkan anggota dalam berpartisipasi 

adalah Faktor yang berasal dari dalam anggota sendiri (intern) dan faktor 

yang berasal dari luar anggota (ekstern). Adapun faktor intern tersebut 

misalnya: pegetahuan perkoperasian, kualitas pelayanan, motivasi anggota, 

manajemen koperasi, manajer koperasi, sistem keanggotaan yang berlaku, 

pendidikan perkoperasian, tingkat kepercayaan anggota, kesadaran 

anggota, dan kepuasan anggota. Sedangkan faktor ekstern misalnya: 

kegiatan anggota, lokasi usaha, lingkungan usaha, sarana dan prasarana, 

komunikasi, transportasi, dan kewirausahaan pengurus. 

KUD Makmur Jaya adalah jenis koperasi fungsional yang 

anggotanya sebagian besar adalah warga sekitar koperasi (petani, peternak 

dan pegawai negeri) yang mempunyai unit usaha simpan pinjam, unit 

listrik, unit wartel, unit waserba, unit saprotan serta unit ternak sapi 

kreman. Terdapat realita di dalam kehadiran anggota dalam RAT di KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus pada tahun 2005-2009 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Data Partisipasi Anggota Dalam Menghadiri RAT  Makmur 

Jaya Tahun 2005-2009  

Tahun Jumlah 

anggota 

Perwakilan 

Anggotayang 

diundang 

Anggota 

yang hadir 

Anggota 

yang Aktif 

dalam RAT 

2005 7.509 66 60 4 

2006 7.506 66 57 5 

2007 7.500 66 58 3 

2008 7.519 66 60 7 

2009 7.522 66 62 3 

 

Sumber: laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KUD Makmur 

Jaya  
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Dari tabel diatas, partisipasi anggota dilihat dari perwakilan 

anggota yang menghadiri rapat anggota tahunan (RAT). Setiap desa 

dihadiri sebanyak 3 orang untuk desa sadang dan sidomulyo yang 

mempunyai jumlah anggota paling sedikit, dan 6 orang untuk 10 desa 

lainnya, sehingga perwakilan anggota yang diundang dari tahun ketahun 

sebanyak 66 orang. Apabila semua anggota ikut serta dalam RAT maka 

kurang efisien dan kurang efektif , karena banyaknya jumlah anggota yang 

ada. Tetapi dari anggota yang diundang hanya sebagian yang menghadiri 

rapat dan hanya beberapa yang aktif dalam memberikan sumbangsih 

pikiran, idea atau gagasan. Kebanyakan yang aktif dari pengurus koperasi 

itu sendiri.  

Berdasarkan survey pada tanggal 6 April 2009, anggota koperasi 

dari tahun 2005 sampai 2009  mengalami peningkatan. Tetapi, dari jumlah 

anggota tersebut partisipasi anggota belum dapat dilakukan secara optimal. 

Hal ini dapat dilihat jumlah anggota KUD Makmur Jaya tahun 2005 

sampai 2009, sebagai berikut : 
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Tabel 1.2  Jumlah Anggota KUD Makmur Jaya Tahun 2005-2009 

 

No DESA 

Jumlah Anggota 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jekulo 978 978 972 972 973 

2 Pladen 690 687 687 687 687 

3 Klaling 637 637 637 640 640 

4 Bulung kulon 728 728 728 732 733 

5 Bulung cangkring 604 604 604 604 604 

6 Sadang 292 292 292 292 292 

7 Sidomulyo 191 191 191 191 191 

8 Terban 650 650 650 652 652 

9 Gondoarum 475 475 475 481 481 

10 Hadipolo 714 714 714 714 716 

11 Tanjungrejo 898 898 898 898 898 

12 Honggosoco 505 505 505 505 509 

13 Luar Wil.kerja 147 147 147 147 146 

 

Jumlah 7,509 7,506 7,500 7,519 7,522 

Sumber :KUD Makmur Jaya Tahun 2005-2009 

Dengan adanya perubahan AD ART KUD Makmur Jaya 

menetapkan Simpanan Pokok dari Rp. 2.500,00 menjadi Rp. 50.000,00 

bagi anggota yang mempunyai simpanan Rp. 50.000,00 atau lebih 

ditetapkan sebagai Anggota, sedangkan simpanannya yang masih kurang 

dari Rp.50.000,00 ditetapkan menjadi calon anggota. Oleh karena itu, 

untuk memperkuat permodalan KUD Makmur Jaya menghimbau bagi 
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calon anggota supaya dapat menyesuaikan simpanannya menjadi 

Rp.50.000,00 agar dapat ditetapkan menjadi anggota penuh.  

Demikian juga jumlah anggota yang aktif belum maksimal dengan 

melihat jumlah seluruh anggota sebesar 7.522 orang. Hal ini disebabkan, 

masih adanya anggota yang belum maksimal dalam menggunakan jasa 

koperasi, dan banyaknya anggota memilih pembelian diluar koperasi. 

Adapun jumlah partisipasi anggota yang aktif di KUD Makmur Jaya, 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3  Jumlah Partisipasi Anggota yang Aktif KUD Makmur Jaya 

dalam Kegiatan usaha Tahun 2005-2009 

 

Tahun 

Unit usaha 

USP  Saprotan Waserda Wartel USK Unit Sapi kreman 

2005 72 0 43 75 0 0 

2006 87 0 61 20 0 0 

2007 104 0 145 10 0 0 

2008 113 0 73 8 53 15 ekor 

2009 107 0 108 7 28 81  ekor 

Sumber :KUD Makmur Jaya Tahun 2005-2009 

Dilihat dari data diatas, KUD Makmur Jaya mempunyai 6 (enam) 

unit usaha. Adapun unit usahanya adalah unit usaha simpan pinjam, unit 

listrik, unit wartel, unit waserba, unit saprotan serta unit ternak sapi 

kreman. Setiap masing-masing unit usaha mempunyai kendala yang 

berbeda-beda. Misalnya, unit usaha simpan pinjam kendalanya adalah 
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pada saat penagihan piutang kepada anggota. Selain itu saprotan 5 (lima) 

tahun terakhir ini tidak membuahkan hasil bagi KUD Makmur Jaya. 

Selain itu, partisipasi anggota juga dapat dilihat dari permodalan 

yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela 

(simpanan kredit dan simpan pinjam). Dapat dilihat data simpanan anggota 

KUD Makmur Jaya, sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Data Simpanan Anggota KUD Makmur Jaya 

Tahun 2005-2009 

 
Tahun Simpanan 

pokok 

Simpanan 

wajib 

Simpanan 

sukarela 

Tabungan 

anggota 

2005 12,356,000 40,397,207 2,538,396 3,995,477 

2006 12,350,000 40,351,607 2,538,396 0 

2007 12,344,000 40,342,407 2,538,396 0 

2008 14,447,000 40,321,407 1,721,396 0 

2009 14,787,000 40,279,307 1,798,396 0 

Sumber :KUD Makmur Jaya Tahun 2005-2009 

Sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2006, telah menetapkan 

simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,00 simpanan wajib diatas Rp. 500,00 

dan simpanan kredit minimal Rp. 7.000,00 simpan pinjam minimal Rp. 

500.000,00 maksimal Rp. 4.000.000,00. Selain simpanan yang disebutkan 

diatas, koperasi mengadakan tabungan anggota yang nominalnya 

ditentukan oleh anggota itu sendiri tetapi tabungan anggota hanya berjalan 

tahun 2005 saja. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya partisipasi 

anggota dalam simpanan sukarela dan simpanan wajib.  
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Permasalahan yang akan dikaji adalah masih kurangnya partisipasi 

anggota KUD Makmur Jaya, hal tersebut ditunjukan dengan masih 

kurangnya kesadaran dalam menggunakan jasa koperasi dan banyaknya 

anggota memilih pembelian diluar koperasi, serta masih kurangnya 

kesadaran dalam permodalan. Partisipasi anggota merupakan unsur utama 

dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di 

dalam koperasi. 

Semua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota 

meliputi kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan 

anggota, lingkungan usaha dan kualitas pelayanan pada KUD Makmur 

Jaya belum tentu dapat menciptakan partisipasi anggota secara optimal, 

sehingga perlu dievaluasi kembali beserta seberapa besar pengaruhnya 

terhadap partisipasi anggota. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk  

melakukan penelitian tentang “Faktor- Faktor yang 

mempengaruhi partisipasi anggota pada KUD Makmur 

Jaya Kecamatan Jekulo Kudus “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah gambaran kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat 

kepercayaan anggota, lingkungan usaha, kualitas pelayanan, dan 

partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

2. Adakah pengaruh kepuasan anggota terhadap partisipasi anggota pada 

KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? 

3. Adakah pengaruh motivasi anggota terhadap partisipasi anggota pada 

KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? 

4. Adakah pengaruh tingkat kepercayaan anggota terhadap partisipasi 

anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? 

5. Adakah pengaruh lingkungan usaha terhadap partisipasi anggota pada 

KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? 

6. Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota pada 

KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? 

7. Seberapa besar pengaruh kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat 

kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan terhadap 

partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui informasi yang akurat mengenai kepuasan anggota, 

motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, kualitas 

pelayanan, dan partisipasi anggota padai KUD Makmur Jaya Kecamatan 

Jekulo Kudus. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh kepuasan anggota terhadap partisipasi 

anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi anggota terhadap partisipasi 

anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

4. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat kepercayaan anggota terhadap 

partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

5. Untuk mengetahui adakah pengaruh lingkungan usaha terhadap partisipasi 

anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

6. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepuasan anggota, motivasi 

anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, kualitas 

pelayanan terhadap partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya 

Kecamatan Jekulo Kudus secara simultan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

   Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Pembaca 

  Sebagai tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi anggota di KUD Makmur Jaya yang 

meliputi pengaruh kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat 

kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan 

terhadap partisipasi anggota di KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo 

Kudus. 

b. Peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan 

untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisispasi anggota dengan menggunakan variabel lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus 

tentang pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

anggota agar lebih aktif lagi dalam berkoperasi. 

b. Bagi anggota, memberikan sumbangsih khususnya bagi seluruh 

anggota agar mereka meningkatkan kesadaran tentang pentingnya 

partisipasi dalam rangka mencapai keberhasilan.  
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BAB 2 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Tinjauan tentang Koperasi 

2.1.1 Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

asas kekeluargaan (Undang-Undang No 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1). 

Menurut Sudarsono dan Edilius (2002:1), “Koperasi sebagai 

organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, sistem 

pengelolaan, tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi 

dasar”. 

Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi (cooperative) bersumber 

dari kata co-operation yang artinya kerjasama. “Ada juga yang 

mengartikan koperasi menolong satu sama lain (to help one another) atau 

saling bergandengantangan (hand in han)“ (Sitio, Arifin dan 

Halomoan,2001:13). 

Bila dirinci lebih jauh, beberapa pokok pikiran yang tergantung 

dalam pengertian koperasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang 

yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. 

2. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama. 
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3. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan 

serta mengawasi jalannya usaha koperasi. Resiko dan keuntungan 

usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil. 

(Sitio, Arifin dan Halomoan,2001:16-19). 

 

Menurut Widiyanti (2003:55),“Koperasi adalah suatu perkumpulan 

yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan 

kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara 

kekeluargaan dalam manjalankan usaha”. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan 

tata susun ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

 

2.1.2 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi 

Landasan koperasi merupakan pendoman dalam menentukan arah, 

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

yang lainnya.  Adapun landasan koperasi berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 sebagai berikut: 

1. Landasan idiil koperasi. 

Landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam 

usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Landasan idiil koperasi adalah 

pancasila. Pancasila adalah falsafat Negara Republik Indonesia dan sudah 

menjadi pendoman hidup seluruh rakyat Indonesia. 
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2. Landasan struktural dan gerak koperasi Indonesia. 

Landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam 

susunan hidup masyarakat. Landasan struktural koperasi adalah UUD 45 

pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : ”Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas azas kekelurgaan”. 

3. Landasan mental koperasi Indonesia. 

“Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran 

pribadi” (Anoraga, 2003:8-9). Landasan mental sangat diperlukan oleh 

koperasi untuk menghadapi serta mengatasi segala rintangan dan 

hambatan yang terjadi didalam koperasi. Bahkan mutlak harus ada bagi 

koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota-anggotanya. 

Seluruh koperasi di Indonesia wajib menerapkan dan 

melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut : 

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha 

masing-masing anggota 

4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal 

5. Pendidikan perkoperasian 

6. Kerja sama antar Koperasi 

 (Undang-Undang No 25 tahun 1992) 
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Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan gotong royong. 

Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang juga menganut 

tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan kerjasama saling bantu 

membantu. Adapun uraian dari azas koperasi adalah : 

1. Azas Kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari hati 

nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk 

semua. 

2. Azas Kegotongroyongan, yang bearti bahwa pada koperasi terdapat 

keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa tanggung jawab bersama 

tanpa memikirkan diri sendiri melainkan untuk kesejahteraan bersama. 

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No 25 tahun 1992, bahwa 

tujuan koperasi dalam garis besar meliputi : 

1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya 

2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. 

2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi 

Dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 pasal 4 dijelaskan 

bahwa fungsi dan peran koperasi adalah : 

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi 

anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para 

anggota koperasi pada umumnya relatife kecil. Melalui koperasi, potensi 

dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, 

sehingga memungkinkan terbentuknya sinergis. Sinergis adalah kekuatan 

yang lebih besar sebagai akibat dari penggabungan potensi-potensi 

individual. 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan 
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kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat 

memenuhi fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada 

umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan ini hanya bisa dicapai oleh 

koperasi bila dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun 

dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya masyarakat 

di sekitarnya. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perkonomian 

nasional dengan koperasi sebagai soko guru. Dalam rangka menggalang 

dan memperkokoh perekonomian rakyat, koperasi harus berusaha sekuat 

tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya 

dengan cara itulah koperasi dapat dijadikan perekonomian rakyat sebagai 

dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaaan dan 

demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem 

perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk 

mengembangkan pereonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-

pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus 

yang berbeda dari sifat bentuk-bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi 

menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam sisitem perekonomian 

Indonesia. (Sitio, Arifin dan Halomoan, 2001:19-20). 

 

2.1.4 Keanggotaan Koperasi 

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa 

koperasi. “Keanggotaan koperasi adalah didasarkan pada kesamaan 

kepentingan ekonomi dan lingkungan usaha koperasi” (Ismail, 2007:12). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud, Anggota koperasi adalah 

orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan 

ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, 

berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-

syarat lain yang ditentukan dalam AD koperasi serta terdaftar dalam buku 

daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah Warga 

Indonesia yang : 
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a) Mampu melakukan tindakan hukum 

b) Menerima landasan idiil, azas dan sendi dasar koperasi 

c) Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota 

sebagaimana tecantum dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan 

koperasi yang lain. 

Keanggotaan dibagi menjadi : 

1. Anggota penuh 

 Anggota koperasi yang mempunyai hak suara, artinya telah memenuhi 

syarat-syarat keanggotaan sesuai yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan telah membubuhkan tanda 

tangannya dalam buku daftar anggota. 

2. Calon anggota 

Orang-orang atau koperasi yang belum atau telah melunasi pembayaran 

simpanan pokok, secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan 

administrasi sebagaimana ditentukan dalam AD, sehingga belum bisa 

diterima sebagai anggota penuh. Memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki 

hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus maupun pengawas, tetapi 

memperoleh pelayanan yang sama dari koperasi. 

3. Anggota yang dilayani 

 Warga masyarakat yang mendapat pelayanan secara teratur dari koperasi 

dan potensial menjadi anggota koperasi, namun belum mengajukan 

permohonan menjadi koperasi. 
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4. Anggota luar biasa 

 Seorang dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi bilamana 

yang bersangkutan adalah warga negara yang mampu melakukan tindakan 

hukum tetapi belum sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan dalam AD 

koperasi. Anggota luar biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak 

mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dan 

pengawas. 

Keanggotaan koperasi akan berakhir apabila : 

a) Di non aktifkan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan 

b) Dikeluarkan karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota 

c) Mengundurkan diri atas kehendak sendiri 

d) Meninggal dunia. 

Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-undang No 25 

tahun 1992 pasal 21 menetapkan : 

1. Rapat anggota 

 Rapat anggota mempunyai peran penting dalam menentukan maju 

mundurnya tata kehidupan koperasi, karena rapat anggota membahas 

persoalan yang timbul dalam kegiatan koperasi yang kemudian akan dicari 

jalan cara penyelesaiannya untuk mengatasi persoalan, dalam membuat 

program kerja koperasi harus ditetapkan oleh rapat anggota sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam Undang-Undang No 

25 tahun 1992 pasal 23 rapat anggota menetapkan: 
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a. Anggaran Dasar 

b. Kebijakan umum tentang organisasi, manajemen dan usaha koperasi 

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas 

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi 

serta pengesahan laporan kekuangan 

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan 

tugasnya 

f. Pembagian SHU 

g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. 

2.  Pengurus  

  Pengurus adalah salah satu alat kelengkapan organisasi koperasi di 

samping Rapat Anggota dan Pengawas. Adapun tugas pengurus 

berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No 25 tahun 1992 adalah : 

a. Mengelola koperasi dan usahanya 

b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB koperasi 

c. Menyelenggarakan Rapat Anggota 

d. Memelihara buku daftar anggota dan daftar pengurus 

e. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas. 

3. Pengawas  

  Pengawas adalah salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi 

disamping pengurus dan rapat anggota. Adapun tugas pengawas 
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berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No 25 tahun 1992 sebagai 

berikut : 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pengelolaan koperasi 

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada rapat 

anggota melalui pengurus 

c. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. 

 

2.2 Tinjauan tentang Partisipasi  

2.2.1 Pengertian Partisipasi 

Menurut Kusnadi (2005:95), “Partisipasi merupakan faktor yang 

paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu 

organisasi”. Sedangkan, menurut Mutis (1992:93), “Partisipasi anggota 

merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk 

mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi”.   

Sedangkan menurut Anoraga (2003:111), “Partisipasi anggota 

adalah kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak 

keanggotaan secara bertanggungjawab”. Anggota disini adalah anggota 

koperasi.  Jadi, partisipasi anggota adalah ikut sertanya anggota dalam 

menjalankan hak dan kewajiban secara mental atau emosional untuk 

meningkatkan atau mempertahankan atau mencapai tujuan koperasi. 
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Melalui Partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Semua program 

yang harus dilaksanakan oleh manajemen perlu mendapat dukungan dari 

semua unsur atau komponen yang ada dalam organisasi. Tanpa 

dukunganan semua unsur atau komponen, pelaksanaan program-program 

manajemen tidak akan berhasil dengan baik. 

Partisipasi anggota disini memegang peranan penting dalam 

perkembangan koperasi. Kurangnya partisipasi anggota akan 

mengakibatkan sedikitnya masukan-masukan atau ide-ide dari anggota 

yang akan mempengaruhi perkembangan koperasi. Menurut Widiyanti 

(1991:199), “Partisipasi anggota dapat diukur dari kesediaan anggota 

untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaannya secara 

bertanggungjawab”. Jika partisipasi anggota didalam koperasi sebagian 

besar sudah menjalankan kewajiban dan hak sebagai anggota secara 

bertanggungjawab, maka partisipasi dapat dikatakan baik dan dapat 

meningkatkan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi. Dan apabila 

partisipasi anggota didalam koperasi sebagian besar tidak menjalankan 

kewajiban dan haknya sebagai anggota, maka partisipasi dapat dikatakan 

buruk atau rendah. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan koperasi yang 

paling banyak berperan adalah partisipasi anggota. 
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2.2.2 Bentuk Partisipasi Anggota 

 Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi 

anggota dalam koperasi. Menurut Kartasapoetra (1992:126) sebagai 

berikut : 

a. Membayar iuran wajib secara tertib dan teratur 

b. Menabung sukarela sehingga pemasukan bertambah 

c. Memanfaatkan jasa koperasi 

d. Memanfaatkan dana pinjaman koperasi dengan taat mengangsur 

e. Menghadiri rapat-rapat dan aktif dalam pertemuan. 

 

Menurut Rusidi (1992:18), partisipasi dalam statusnya sebagai berikut : 

1. Partisipasi anggota dalam rapat 

2. Partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan 

3. Partisipasi anggota dalam penanaman modal melalui berbagai macam 

simpanan. 

Untuk lebih jelasnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Partisipasi anggota dalam Organisasi (RAT) 

 Rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju 

mundurnya tata kehidupan koperasi, karena rapat anggota membahas 

persoalan yang timbul selama kegiatan koperasi berlangsung dan 

kemudian mencari solusi penyelesaiannya. Dalam mencari solusi 

partisipasi anggota sangat diperlukan, oleh karena itu anggota diminta 

untuk dapat mengemukakan pendapat atau saran baik diminta atau 

tidak yang kemudian akan diambil oleh koperasi. 
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Dalam Undang-undang No 25 tahun 1992 pasal 23, Rapat anggota 

menetapkan bahwa : 

a. Anggaran Dasar 

b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha 

koperasi 

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas 

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapat dan belanja koperasi, 

serta pengesahan laporan keuangan 

e. Penegasan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan 

tugasnya 

f. Pembagian sisa hasil usaha 

g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. 

 Pasal 24 rapat anggota menetapkan bahwa : 

1. Keputusan rakyat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 

2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka 

pengambilan keputusan dilakukan suara terbanyak. 

3. Dalam hal ini dilakukan pemungutan suara, setiap anggota 

mempunyai hak suatu suara. 

4. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran 

Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan usaha 

koperasi anggota koperasi secara berimbang. 
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Di dalam rapat anggota inilah anggota diharapkan peran aktif 

dalam menggunakan haknya sebagai anggota koperasi. Lebih banyak 

partisipasi anggota yang digunakan maka semakin tinggi kualitas rapat 

anggota dan mencerminkan semakin tinggi pula kualitas sumberdaya 

manusia dalam perbaikan yang dilakukan demi kemajuan dan 

perkembangan koperasi. Sebagai wadah untuk memakmurkan dan 

mensejahterakan bersama. 

2. Partisipasi anggota dalam permodalan 

 Di dalam kehidupan koperasi, untuk dapat mengembangkan usaha 

diperlukan modal. Modal adalah sejumlah harga (uang atau barang) 

yang digunakan untuk menjalankan usaha. Menurut Undang-undang 

No 25 tahun 1992 pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal 

sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi awalnya dihimpun 

dari simpanan anggota (simpanan pokok dan simpanan wajib), setelah 

koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa 

hasil usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk 

memperkuat modal sendiri. Dengan demikian modal sendiri koperasi 

berasal dari : 

a. Simpanan pokok 

b. Simpanan wajib 

c. Dana cadangan 

d. Hibah atau donasi (kalau ada) 
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Sedangkan modal pinjaman koperasi berasal dari : 

1) Anggota  

 Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib, koperasi dapat 

menghimpun modal pinjaman dari anggota dalam bentuk simpanan 

sukarela dan simpanan khusus. 

2) Koperasi atau badan usaha lain 

 Pinjaman dari koperasi atau badan usaha lain dapat diperoleh atas 

dasar kerjasama yang saling menguntungkan. 

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya 

 Pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya, 

koperasi harus mengajukan surat rencana penggunaan modal atau 

rencana usaha, rencana pengembalian kredit, jaminan barang yang 

nilainya sebanding dengan besarnya pinjaman. 

4) Penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya 

 Obligasi merupakan surat berharga yang menjadi pengakuan 

hutang jangka panjang kepada pemegangnya dengan kesanggupan 

membayar bunga tetap dan mengembalikannya pada waktu yang 

ditentukan. 

5) Sumber lain yang syah 

 Pinjaman dari sumber lain yang syah biasanya diperoleh dari 

pemerintah atau lembaga lain atas dasar pertimbangan tertentu. 
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3. Partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa usaha 

 Prinsip koperasi adalah berorientasi pada kepentingan anggota 

(member oriented). Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi ganda 

anggota yaitu pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif 

untuk mengembangkan usaha koperasi. Fungsi ganda ini merupakan 

ciri khas yang membedakan koperasi dengan perusahaan lain non 

koperasi. Menurut Undang-undang No 25 tahun 1992, partisipasi 

anggota untuk berkewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara 

bertanggung jawab atas kemajuan koperasi dan selalu mengikuti 

perkembangan. 

Dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk 

partisipasi anggota meliputi : 

1. Partisipasi anggota dalam organisasi (RAT) 

2. Partisipasi anggota dalam permodalan 

3. Partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa usaha yang disediakan 

oleh koperasi. 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota 

Faktor-faktor dalam berpartisipasi dibagi menjadi dua yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor  yang ada didalam 

diri anggota. Sedangkan, faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar diri 

anggota. Menurut Mutis (1992:94), Partisipasi dapat dipertimbangkan oleh 

beberapa faktor antara lain sebagai berikut : 
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1. Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota 

2. Kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi 

3. Adanya perasaan yang kuat terhadap kelompok 

4. Para anggota dan pengurus dapat dengan berhasil baik, membuat kartu 

anggota, pembukuan yang benar dan menerbitkan laporan keuangan 

bulanan 

5. Menanamkan dan mempertahankan sikap mental yang baru 

berhubungan dengan aneka macam simpanan, pemberian pinjaman, 

dan aspek-aspek untuk bekerjasama dengan koperasi 

6. Latihan bagi anggota untuk memenuhi, menganalisis, mengadakan 

perjanjian pada saat permulaan 

7. Penerbitan publikasi yang teratur dan disebarluaskan kepada anggota 

8. Faktor dalam diri anggota sendiri misalnya pengetahuan perkoperasian 

dan motivasi anggota. 

 

Selain dari beberapa faktor diatas kurangnya partisipasi anggota 

dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor kepuasan anggota, motivasi 

anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha dan kualitas 

pelayanan. 

 

2.3.1 Tinjauan tentang Kepuasan Anggota 

2.3.1.1 Pengertian Kepuasan Anggota 

“Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu 

produk dan harapan-harapanya” (Kotler, 2002:42). Menurut Engel (1990) 

dalam Tjiptono (2003:102), “Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 

hasil sama atau melampaui harapan pelanggan”. 

Berdasarkan definisi di atas, maka kepuasan anggota adalah 

perasaan seseorang baik senang atau tidak atas kinerja suatu produk 

(barang atau jasa) yang dihasilkan. Pelanggan merasa puas apabila kinerja 
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suatu produk (barang atau jasa) sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh 

pelanggan, sedangkan ketidakpuasan itu terjadi apabila hasil yang 

diharapkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan keinginan. Kinerja yang 

dirasakan adalah perasaan seseorang setelah mengkonsumsi produk yang 

dibeli. Manfaat dari kepuasan pelanggan diantaranya adalah : 

1. Terciptanya loyalitas anggota 

2. Memberikan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan 

pelangan 

3. Citra perusahaan menjadi lebih baik di mata pelanggan 

4. Keuntungan yang diperoleh dapat meningkat 

5. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut. 

 

2.3.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Anggota 

   Dalam meneliti kepuasaan pelanggan terhadap produk yang 

dihasilkan oleh salah satu perusahaan, konsumen mengacu pada berbagai 

faktor. Menurut Tjiptono (2002:25-26), Faktor yang digunakan dalam 

mengukur kepuasan terhadap suatu produk antara lain adalah : 

1. Kinerja (performance) dari produk inti yang dibeli 

2. Fitur atau ciri-ciri tambahan (features) yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap 

3. Reliabilitas (reliability), yaitu kemungkinan kecil mengalami gagal 

pakai atau kerusakan 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya 

5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan 
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6. Kemampuan pelayanan (service ability), meliputi kecepatan, 

kompentensi, kenyamanan, kemudahan, dan penanganan keluhan 

secara memuaskan 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indra 

8. Kualitas yang dipersepdikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

 

2.3.1.3 Metode Pengukuran Kepuasan Anggota 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan 

memantau kepuasan pelanggannya. Menurut Kotler (2002: 66-68), 

mengemukakan 4 metode untuk melacak dan mengukur kepuasan 

pelanggan antara lain: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

   Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer 

oriented) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi 

pelangganya untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan 

mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang 

diletakkan di tempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar, 

menyediakan saluran telepon khusus dan lain-lain. Informasi yang 

diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan 

masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 

memungkinkannya untuk memberikan respon secara cepat dan tanggap 

terhadap setiap masalah yang timbul. 

2. Survey Kepuasan Pelanggan 

  Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 

balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan 

tanda positif bahwa perusagaan menaruh perhatian terhadap 

pelanggannya. Penggukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: 

a. Directly reported satisfaction 

Pengukuran dapat dilakukan secara langsung melalui 

pertanyaan seperti “Ungkapan seberapa puas Saudara terhadap 

pelayanan KUD Makmur Jaya, pada skala berikut: sangat tidak 

puas, tidak puas, netral, puas, sangat tidak puas”. 

b. Derived dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni 

besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya 

kinerja yang mereka rasakan. 

c. Problem analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk 

mengungkapkan dua hal pokok. Pertama, masalah-masalah yang 
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mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. 

Kedua, saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

d. Importance-performance analysis 

Dalam teknik ini responden diminta untuk meranking berbagai 

elemen (atribut) dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya 

setiap elemen tersebut. Selain itu responden juga diminta 

meranking seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing 

elemen tersebut. 

3. Ghost shopping 

  Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa 

orang (ghost shopper) untuk berperan atau bersikap pelanggan atau 

pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper 

tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

4. Lost customer analysis 

   Dalam metode ini perusahaan berusaha menghubungi para 

pelangganya yang telah berhenti memebeli atau yang telah beralih 

pemasok. Yang diharapkan adalah akan diperolehnya informasi 

penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi 

perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas anggota. 

 

2.3.1.4 Hal-hal yang diukur dalam kepuasan pelanggan 

Menurut Tjiptono (2000:101), cara mengukur kepuasan konsumen 

diantaranya adalah : 

1. Kepuasan pelangan keseluruh  

  Yaitu tentang seberapa puas mereka dengan produk yang mereka 

pakai. 

2. Dimensi kepuasan pelangan 

  Yaitu memilih kepuasan konsumen ke dalam komponen-

komponennya. 

3. Konfirmasi harapan  

  Yaitu kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan konsumen 

dengan kinerja aktual produk perusahaan, 

4. Minat pembeli 

  Yaitu apakah konsumen akan membeli produk perusahaan kembali 

5. Kesediaan untuk merekomendasi  

  Yaitu kesedian untuk merekomendasi produk kepada orang lain. 

6. Ketidakpuasan pelanggan 

  Yaitu digunakan untuk mengetahui ketidakpuasan konsumen. 
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  Berdasarkan penjelasan di atas, maka kepuasan anggota adalah 

perasaan seseorang baik senang atau tidak atas kinerja suatu produk 

(barang atau jasa) yang dihasilkan. Anggota koperasi akan merasa puas, 

apabila hasil dari produk tersebut memenuhi harapan pelanggan. 

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kepuasan anggota 

koperasi dapat diukur dengan cara : 

1. Harapan yang diinginkan pelanggan sama dengan harapan yang 

diinginkan koperasi 

2. Melakukan transaksi produk (barang atau jasa) kembali 

3. Merekomendasikan pelayanan koperasi kepada pihak lain. 

 

2.3.2 Tinjauan tentang Motivasi Anggota 

2.3.2.1 Pengertian Motivasi Anggota 

“Motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, 

memadukan dan memelihara perilaku seseorang secara terus-menerus” 

(Ani,dkk, 2009:159). Menurut Danim (2004:2), “Motivasi merupakan 

sikap dan nilai dasar yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang 

untuk bertindak atau tidak bertindak”. Teori tentang motivasi kemudian 

dikembangkan oleh Douglas Mc.Gregor yang disebut dengan teori Y 

bahwa motivasi manusia akan terdorong apabila diberi tanggung jawab 

dan dihadapkan oleh tantangan. Pada dasarnya manusia bekerja tidak 

semata-mata bukan rasa takut, terancam, atau sebatas memperoleh imbalan 

jasa. Berdasarkan teori ini manusia modern mencari kerja atas dasar : 
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1. Adanya kebutuhan dan tuntutan hidup layak 

2. Tugas pokok dan fungsinya menuntut dia untuk bekerja 

3. Dorongan untuk berpartisipasi 

4. Rasa ingin mencapai tujuan yang cepat 

5. Kondisi lingkungan kerja yang sehat 

6. Terpenuhinya kebutuhan hidup 

Danim (2004:36). 

 

“Tujuan-tujuan tersebut berada diluar individu. Tujuan sering juga 

disebut sebagai “diharapkan untuk” penghargaan kearah motif mana yang 

akan dituju” (Moekijat,2002:16). “Kegiatan yang diharapakan kepada 

tujuan pada hakikatnya adalah perilaku yang diberi motivasi yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu” (Moekijat,2002:130). Dalam 

penelitian ini, motivasi anggota adalah kekuatan yang berasal dari diri 

anggota maupun tidak, dalam melakukan suatu kegiatan dengan baik, 

penuh dengan semangat. 

Tingkat motivasi anggota yang tinggi dapat mengakibatkan moril 

yang tinggi, suatu perasaan dan sikap positif terhadap organisasi dan moril 

yang tinggi mempunyai hubungan yang positif dengan hasil yang tinggi. 

Oleh karena itu, motivasi mempengaruhi moril yang selanjutnya 

mempengaruhi hasil. Motivasi akan dapat mengenai sasaran kalau orang 

tahu motif yang tepat pada seseorang, sehingga dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Dan sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh orang yang pemberi motivasi. 

Menurut Danim (2004,17-18), tipe-tipe motivasi sebagai berikut : 

1. Motivasi Positif   

Motivasi merupakan proses pemberian dukungan untuk 

membangkitkan motif, hal tersebut untuk mempengaruhi orang lain 

agar orang tersebut bekerja dengan baik, dan penuh dengan semangat. 
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2. Motivasi Negatif 

Motivasi yang sering dikatakan sebagai motivasi yang timbul dari rasa 

takut, misalnya seseorang ingin bekerja tetapi dia takut dikeluarkan, 

takut tidak digaji, takut ada masalah dengan rekan kerjanya. 

3. Motivasi dari Dalam  

Motivasi yang timbul dari dalam diri pekerja itu sendiri, guna 

memberikan dukungan kepada diri sendiri agar bekerja lebih baik lagi. 

4. Motivasi dari Luar 

Motivasi yang timbul dari luar diri sendiri, baik dukungan dari pihak 

terdekat atau terjauh.  

 

Motivasi pada dasarnya adalah kekuatan untuk membangkitkan 

seseorang dari keterpurukan yang kemudian berorientasi pada tujuan yang 

akan dicapai dan mempunyai target yang jelas pada diri sendiri atau 

kelompok. Motif-motif kebutuhan merupakan hal yang mendasar dalam 

perilaku kebutuhan dan mempunyai kekuatan besar mendorong untuk 

memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhan telah dipenuhi, maka motif 

kebutuhan beransur-ansur berkurang dan tidak mendorong seseorang 

untuk bermotivasi kembali. 

 

2.3.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi 

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi yaitu, 

faktor intern yang melekat pada setiap orang misalnya pembawaan, 

pengalaman masa lalu, tingkat pendidikan, dan harapan masa depan. 

Selain itu adapun faktor ekstern misalnya lingkungan kerja, dan 

kepimpinannya. Motivasi dipengaruhi 3 faktor utama yaitu : 

1. Ciri-ciri pribadi seseorang 

2. Tingkat dan jenis pekerjaan 

3. Lingkungan kerja 
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Dari beberapa sumber pendapat, bahwa motivasi terdapat beberapa 

rangkaian interaksi dari berbagai faktor. Faktor tersebut meliputi sebagai 

berikut yaitu : 

1) Dari dalam diri Individu 

2) Kondisi dimana Individu berada atau bekerja 

3) Proses adaptasi dimana Individu berada atau bekerja 

4) Pengaruh yang datang dari berbagai pihak 

5) Reaksi yang timbul dari Individu 

6) Timbulnya persepsi atau bangkitnya kebutuhan baru, cita-cita, dan 

tujuan yang ingin dicapai. 

2.3.2.3 Indikator Motivasi 

Motivasi yang bekerja dalam diri Individu mempunyai kekuatan 

yang berbeda-beda. Ada motif yang lebih kuat dari motif-motif lainnya. 

Motif yang paling kuat adalah motif yang mempengaruhi sebab utama 

tingkah laku Individu saat tertentu. Motif yang lemah hampir tidak 

mempunyai pengaruh pada tingkah laku Individu. Motif yang kuat pada 

suatu saat akan melemah karena ada motif lain yang lebih kuat pada saat 

itu. Menurut Handoko (1992:59), untuk dapat mengetahui kekuatan 

motivasi maka adapun indikator-indikator motivasi sebagai berikut : 

1. Kuatnya kemauan untuk berbuat 

2. Jumlah waktu yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan 

3. Kerelaan meninggalkan kewajiban dan tugas lain 

4. Ketekunan dalam melakukan tugas. 
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Apabila Individu memiliki ciri-ciri seperti di atas, maka tingkat 

motivasi Individu akan semakin tinggi. Suatu kegiatan akan berjalan 

dengan baik apabila Individu mempunyai tekat yang kuat dalam 

melakukan suatu kegiatan, ulet dalam menyelesaikan berbagai masalah 

atau hambatan secara mandiri. Dapat disimpulkan indikator-indikator 

motivasi sebagai berikut : 

1. Kesadaran dalam permodalan 

2. Ikut serta dalam melakukan kegiatan yang ada 

 

2.3.3 Tinjauan tentang Tingkat Kepercayaan Anggota 

2.3.3.1 Pengertian Tingkat Kepercayaan Anggota 

Koperasi didirikan oleh beberapa orang yang menjadi anggota. 

Anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 

Partisipasi anggota dalam koperasi merupakan salah satu kunci 

keberhasilan koperasi. Rapat anggota yang diselenggarakan koperasi 

memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan perkoperasian. Anggota 

koperasi memiliki alat partisipasi berupa hak suara untuk berpendapat 

(voice), hak untuk memilih (vote), dan hak untuk keluar dari keanggotaan 

koperasi (exit). 

Koperasi sebagai organisasi ekonomi atau badan usaha tidak 

berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Untuk mengatur dan 

mengelola koperasi diperlukan kemampuan manajerial atau kemampuan 

memimpin dan mengendalikan perusahaan. Kemampuan manajerial 
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pengurus dengan profesional dapat menjalankan tugasnya agar dapat 

menumbuhkan kepercayaan anggota kepada koperasi. 

“Kepercayaan adalah mengarah kepada kesan dan pendapat atau 

penilaian yang positif, yang bersifat pandangan pribadi atau individu yang 

bersangkutan terhadap perusahaan atau organisasi” (Ruslan, 1995:51). 

Menurut Madrux (2001) dalam Ruslan (1995:62), “Kepercayaan dibagun 

dalam kelompok dengan mengembangkan komunikasi yang terbuka, 

menjalankan kepemimpinan yang adil dan terbuka”. Dapat disimpulkan 

bahwa, kepercayaan anggota merupakan penilaian yang positif. 

Anggota yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi oleh 

koperasi dan pengurus pada dasarnya akan sangat membantu dalam 

memberikan sumbangsih yang sifatnya membangun koperasi tersebut. 

Disamping itu, apabila koperasi sedang menghadapi masalah maka dengan 

penuh kesadaran mereka akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. 

Berdasarkan pendapat dan berdasarkan pengamatan di lapangan, 

maka tingkat kepercayaan anggota sebagai berikut :  

1. Memiliki kepentingan lebih besar dari terhadap koperasinya 

2. Mudah diajak bekerja sama merealisasikan program kerja koperasi 

3. Keteladanan pengurus dalam kegiatan berkoperasi 
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2.3.4 Tinjauan tentang Lingkungan Usaha  

2.3.4.1 Pengertian Lingkungan Usaha 

Lingkungan usaha tidak bisa diabaikan dengan begitu saja. 

Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya 

perusahaan. “Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau 

perusahaan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro” 

(Suryana,2003:75).  

Menurut Swasta (1993:26), “Lingkungan perusahaan adalah 

keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan, 

baik organisasi maupun kegiatannya”. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan tersebut adalah sangat luas dan banyak ragamnya termasuk 

aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. 

Menurut Susanto (1999:101), “Lingkungan usaha meliputi 

lingkungan eksternal dan internal”. Lingkungan eksternal ini untuk 

menganalisis peluang dan ancaman perusahaan. Lingkungan eksternal 

dapat digolongankan dalam dua pandangan yaitu pandangan terpadu 

berkenaan dengan lingkungan dan pengamatan lingkungan dan 

penyesuaian perusahaan pada realita. Sementara lingkungan internal untuk 

menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lingkungan makro 

meliputi lingkungan demografis, ekonomi, teknologi, politik, dan sosial 

budaya. Lingkungan mikro meliputi pelangan, pesaing, saluran distribusi, 

dan pemasok. Lingkungan ini mempengaruhi perolehan laba di pasar 

sehingga mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. 
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2.3.4.1.1 Lingkungan Mikro 

Lingkungan mikro adalah lingkungan yang berkaitan dengan 

operasional perusahaan. Yang termasuk perorangan yaitu, kelompok 

perorangan yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berharap 

kepuasan dari perusahaan (stakeholder satisfaction) di antaranya sebagai 

berikut : 

1. Pesaing  

Pesaing menjadi ancaman karena membawa kapasitas produksi tambahan, 

kecuali jika permintaan barang atau jasa itu meningkat, kapasitas 

tambahan menambah biaya pelanggan menjadi turun, mengakibatkan 

berkurangnya pendapatan dan laba yang lebih rendah bagi perusahan 

industri lainya. Menurut Kotler (2007:417), “Pesaing adalah perusahaan – 

perusahaan yang memuaskan kebutuhan pelanggan yang sama. Konsep 

persaingan pasar membuka mata perusahaan terhadap kumpulan pesaing 

aktual dan potensial yang lebih luas”. 

2. Pemasok (supplier) 

 Peran pemasok dalam menyediakan bahan baku kepada perusahaan. 

Perusahaan harus mementingkan kepuasan pembeli atau pelanggan, 

dengan memperoduksi barang atau jasa yang bermutu tinggi. Hal ini bisa 

dicapai apabila bahan baku dari pemasok berkualitas, tepat waktu, dan 

cukup jumlahnya. 
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3. Pembeli atau pelanggan 

Konsumen yang kecewa karena tidak memperoleh manfaat dari 

perusahaan, misalnya akibat mutu, harga, dan waktu yang tidak memadai 

akan cenderung untuk pindah berlangganan kepada perusahaan lain. 

4. Karyawan 

Karyawan akan bekerja lebih baik apabila memperoleh manfaat dari 

perusahaan. Semangat kerja yang tinggi, pelayanan yang baik, dan 

produkvitas yang tinggi akan terjadi apabila mereka mendapat gaji yang 

cukup, masa depan terjamin dan kenaikan jenjang kepangkatan yang 

teratur. Apabila tidak terjadi, maka karyawan akan bekerja kurang 

termotivasi, kurang produktif, kurang kreatif, dan akan merugikan 

perusahaan.  

5. Distributor  

Distributor merupakan lingkungan yang sangat penting dalam perusahaan 

karena dapat mempelancar penjualan. Distributor yang kurang 

memperoleh manfaat dari perusahaan akan menghambat pengiriman 

barang sehingga barang akan terlambat datang ke konsumen atau pasar. 

2.3.4.1.2 Lingkungan Makro 

Lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang 

dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan. Yang 

meliputi antara lain: 
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1. Lingkungan Ekonomi 

Hasil penjualan dan biaya perusahaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan 

ekonomi. Variabel-variabel ekonomi, seperti tingkat inflasi, tingkat bunga, 

dan fluktasi mata uang asing baik langsung maupun tidak akan 

berpengaruh pada perusahaan. 

2. Lingkungan Teknologi 

Kekuatan teknologi dan kecenderungan perubahannya sangat berpengaruh 

pada perusahaan. Kemajuan teknologi dalam menciptakan barang dan jasa 

telah mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar secara cepat. 

Oleh karena itu, kemampuan pesaing untuk menciptakan nilai tambah 

secara cepat melalui perubahan teknologi harus diperhatikan oleh 

perusahaan tersebut. 

3. Lingkungan Sosiopolitik 

Perubahan sosial dan politik berpengaruh terhadap tingkah laku 

masyarakat dan pemerintah baik secara tidak langsung berdampak pada 

pemerintah. Misalnya adanya kekacauan politik dan kerusuhan yang 

terjadi selalu berpengaruh pada pasar. Namun, lingkungan ini akan sangat 

bermanfaat apabila wirausaha pandai memanfaatkan peluang dari 

lingkungan tersebut dan kebijakan pemerintah (misalnya pelarangan 

menerima parcel bagi para pejabat) turut mempengaruhi perkembangan 

usaha. 
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4. Lingkungan Demografi dan Gaya Hidup 

Banyaknya produk dan jasa yang dihasilkan oleh wirausaha seringkali 

dipengaruhi oleh perubahaan demografi dan gaya hidup. Kelompok 

masyarakat, gaya hidup, kebiasaan, pendapatan, dan struktur masyarakat 

bisa menjadi peluang bagi wirausaha. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap 

lingkungan usaha meliputi 2 (dua) lapisan yaitu 

1) Lingkungan mikro adalah lingkungan yang berkaitan dengan operasional 

perusahaan. Yang meliputi : pelangan dan pesaing. 

2) Lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat 

mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan.  Yang meliputi: 

lingkungan ekonomi, sosial, dan teknologi. 

 

2.3.5  Tinjauan tentang Kualitas Pelayanan 

2.3.5.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

“Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan” (Tjiptono, 2004:59). Konsep kualitas itu sendiri 

dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang 

terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain 

merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian 

adalah suatu ukuran berapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau 

spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. 
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Menurut Tjiptono (2003:27), ada 5 (lima) kelompok karakteristik 

yang digunakan oleh pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan, 

yaitu : 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi 

2. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap 

4. Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.  

 

 Koperasi harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota 

sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan anggota. Dengan 

semakin banyak anggota memanfaatkan pelayanan koperasi dan manfaat 

yang diperoleh anggota tersebut semakin banyak, maka diindikasikan 

kesadaran dalam berpartisipasi anggota meningkat. Berdasarkan pendapat 

dan berdasarkan pengamatan di lapangan, maka tingkat kualitas pelayanan 

sebagai berikut : 

a. Kecepatan petugas dalam melayani anggota (keandalan) 

b. Kemudahan prosedur peminjam (daya tanggap) 

c. Penampilan dalam pelayanan jasa simpan pinjam (jaminan) 

d. Sikap petugas dalam memahami keluhan dan anggota (empati) 

e. Penampilan fisik, peralatan, karyawan serta sarana komunikasi (kasat 

mata) 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Menurut Arikunto (2006:44), “Di dalam mengadakan studi 

pendahuluan mungkin ditemukan bahwa orang lain sudah berhasil 

memecahkan masalah yang ia ajukan sehingga tidak ada gunanya ia 

bersusah payah menyelidikinya”. Mungkin juga ia mengetahui hal-hal 

yang relevan dengan masalahnya sehingga memperkuat keinginannya 

untuk meneliti karena justru orang lain juga masih mempermasalahkannya. 

Penelitian-penelitian mengenai partisipasi anggota koperasi telah banyak 

dilakukan oleh beberapa penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Nuryanthi tahun 2008 dalam skrisinya yang berjudul “Pengaruh Partisipasi 

Anggota dan Lingkungan Usaha terhadap Keberhasilan KPRI Guru-guru 

Dawe Timur Kabupaten Kudus Tahun 2007”. Hasil penelitian 

menunjukkan ada pengaruh antara partisipasi anggota dan lingkungan 

usaha terhadap keberhasilan usaha KPRI. 

2. Herlina Purwaningrum tahun 2010 dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kewirakoperasian Pengurus, Kualitas Pelayanan dan Lingkungan Usaha 

terhadap Partisipasi Anggota KPRI Guyub Rukun Kecamatan 

Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”. Hasil penelitian Ada pengaruh 

positif dan signifikan antara kewirakoperasian pengurus, kualitas 

pelayanan, dan lingkungan usaha terhadap partisipasi anggota KPRI 

Guyub Rukun Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. 
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3. Siti Ana Rohana tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh 

Kemampuan Manajerial Pengurus, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Anggota 

dan Tingkat Kepercayaan Anggota terhadap Loyalitas Anggota pada 

Koperasi Simpan Pinjam utama Karya di Jawa Tengah”. Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahawa variabel kemampuan 

manajerial pengurus berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

loyalitas anggota baik secara langsung maupun melalui kualitas pelayanan 

koperasi, kepuasan anggota dan tingkat kepercayaan anggota. Variabel 

kualitas pelayanan koperasi memliki pengaruh positif secara signifikan 

terhadap loyalitas anggota baik secara langsung maupun melalui kepuasan 

anggota, dan tingkat kepercayaan anggota. Variabel kepuasan anggota 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas 

anggota baik secara langsung maupun melalui tingkat kepercayaan 

anggota. Variabel tingkat kepercayaan anggota mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap loyalitas. 

4. Peter Oesterberg et al, 1997 dalam jurnal internasional “Members’ 

Perseption of their Participation In the Governance of Cooperatives”, 

menyimpulkan bahwa jika koperasi tidak bernilai ekonomis bagi 

anggotanya, maka anggota akan menderita dan khususnya anggota akan 

meninggalkan koperasi, hal ini bearti koperasi tidak akan berhasil tanpa 

adanya partisipasi anggota. 
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5. Richard K.Coll and Richard Chapman, 2000 dalam jurnal international 

“Evaluating Service Quality for Cooperative Education Programs”, 

menggambarkan pentingnya kualitas pelayanan koperasi dalam rangka 

memastikan bahwa proses organisasi dikelola secara efektif. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

Koperasi bukan hanya sekedar organisasi pengumpulan modal 

yang terdiri dari orang-perorangan, namun kekompakan dari suatu anggota 

sangat diperlukan. Selain itu, koperasi juga harus memperhatikan berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi tujuan koperasi. Maju mundurnya 

koperasi tergantung pada partisipasi anggota koperasi itu sendiri, maka 

dari itu  partisipasi anggota sangat berperan penting didalam pertumbuhan 

koperasi. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota dalam 

memperjuangkan hak dan menjalankan kewajibannya dapat dilihat dari 

keaktifan anggota dalam permodalan,  kegiatan berorganisasi (RAT), juga 

dalam pemanfaatan jasa usaha yang sudah tersedia. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota 

adalah faktor Intern dan faktor Ekstern. Faktor intern merupakan faktor 

yang berasal dari dalam anggota koperasi itu sendiri. Dan faktor ekstern 

merupakan faktor yang berasal dari luar anggota. Misalnya, kepuasan 

anggota, motivasi anggota dan tingkat kepercayaan anggota. Tingkat 

kepuasan anggota lebih tinggi, apabila pelayanan yang diberikan oleh 

koperasi itu tinggi juga. Begitu juga motivasi, tingginya motivasi akan 
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mendorong para anggota untuk berpartisipasi lebih pada KUD Makmur 

Jaya. Sama halnya dengan tingkat kepercayaan anggota, apabila anggota 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada KUD Makmur Jaya 

maka akan sangat membantu dalam memberikan sumbangsih yang 

sifatnya membangun dalam mencapai tujuan koperasi.  

Apabila lingkungan disekitar lokasi mendukung, maka tingkat 

partisipasi anggota akan jauh lebih tinggi. Apabila pelayanan yang 

diterima oleh pelanggan sesuai dengan yang diharapkan, maka pelanggan 

akan sangat puas dan akan mendorong partisipasi anggota juga akan lebih 

aktif sehingga perkembangan dan pertumbuhan koperasi akan lebih baik 

pula.  

Dari uraian di atas, maka faktor-faktor tersebut baik intern maupun 

ekstern akan menjadi pertimbangan koperasi dalam pengambilan 

kebijakan yang tepat dalam meningkatkan partisipasi anggota guna 

mencapai tujuan koperasi. Adapun bagan kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah 
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2.6 Hipotesis 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Keterangan : = Simultan 

  = Parsial 

Kepuasaan anggota (X1), indikator: 

 Harapan yang diinginkan pelanggan 

dan koperasi adalah sama  

 Melakukan kembali transaksi produk 

(barang atau jasa) 

 Merekomendasikan pelayanan koperasi 

kepada pihak lain 

 
Motivasi anggota (X2), indikator : 

 Kesadaran dalam permodalan 

 Ikut serta dalam melakukan kegiatan 

yang ada 

 
Tingkat kepercayaan anggota (X3), indikator: 

 Memiliki kepentingan lebih besar 

terhadap koperasinya 

 Mudah diajak bekerja sama 

merealisasikan program kerja koperasi 

 Keteladanan pengurus dalam kegiatan 

berkoperasi 

 

Lingkungan usaha (X4), indikator: 

 Pelanggan 

 Pesaing 

 Ekonomi  

 Sosial 

 Teknologi 

 

Kualitas pelayanan (X5), indikator: 

 Kecepatan petugas dalam melayani 

anggota (keandalan) 

 Kemudahan prosedur peminjam (daya 

tanggap) 

 Penampilan dalam pelayanan jasa 

simpan pinjam (jaminan) 

 Sikap petugas dalam memahami 

keluhan dan anggota (empati) 

 Penampilan fisik, peralatan, karyawan 

serta sarana komunikasi (kasat mata) 

 

Partisipasi anggota (Y), 

indikator: 

 Partisipasi dalam 

permodalan 

 Partisipasi dalam 

organisasi (RAT) 

 Partisipasi dalam 

pemanfaatkan jasa 

usaha 
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2.6 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah  

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan anggota terhadap 

partisipasi anggota KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi anggota terhadap 

partisipasi anggota KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

H3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kepercayaan anggota 

terhadap partisipasi anggota KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus, 

H4 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan usaha terhadap 

partisipasi anggota KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

H5 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap 

partisipasi anggota KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:61), “Menyatakan populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota 

KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus yang berjumlah 4.659 

anggota yang ditunjukkan pada desa yang anggotanya terbanyak, yang 

terbagi dalam 6 desa di Kecamatan Jekulo. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

 

No Nama Desa Jumlah Anggota 

1 Jekulo 973 

2 Tanjungrejo 898 

3 Bulung Kulon 733 

4 Hadipolo 716 

5 Pladen 687 

6 Terban 652 

 Jumlah  4.659 
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3.2 Sampel Penelitian 

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti” 

(Arikunto,2006:131). Sedangkan menurut Sugiyono (2008:56), “Sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Dasar peneliti dalam mengambil sampel adalah didasarkan pada 

kemampuan waktu dan tenaga peneliti. Pada penelitian ini untuk 

mendapatkan sampel dilakukan dengan perhitungan rumus Slovin: 

2)(1 eN

N
n  

Dimana:   

n = besaran sampel 

N = besaran populasi 

E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel).  

(Husein umar,2002:146) 

 Dalam penelitian ini harga e adalah 10% dengan taraf kepercayaan 

90% hal itu karena populasi dalam penelitian ini bersifat homogen. 

Tingkat kesalahan 10% sampel sudah reprensentative atau mewakili 

populasi. Maka, dari populasi diatas dapat dihitung: 

2)(1 eN

N
n      

2)1,0(46591

4659
n     
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)01,0(46591

4659
n     

59,461

4659
n  

59,47

4659
n  

89,97n    98 

Berdasarkan perhitungan di atas ukuran sampel yang diambil 

berjumlah 98 responden. “Adapun teknik pengambilan sampelnya 

dilakukan secara area proportional random sampling yaitu teknik 

sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah 

yang terdapat dalam populasi” (Arikunto, 2006:139). Dimana dari 4.659 

calon responden diambil secara acak dari 6 desa sehingga didapatkan 98 

responden yang akan diteliti. Untuk mencari jumlah sampel tiap desa 

dilakukan dengan cara menghitung jumlah anggota tiap desa dibagi jumlah 

anggota 6 desa secara keseluruhan, kemudian dikalikan jumlah sampel 

yang akan diteliti. Hasil perhitungan sampel penelitian untuk tiap-tiap desa 

dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 3.2  Perhitungan Sampel dari Perwakilan Tiap Desa 

 

No Nama Desa 

Jumlah  

Anggota 
Proporsi Sampel Jumlah Sampel 

1 Jekulo 973 

 

21 

2 Tanjungrejo 898 

 

19 

3 Bulung Kulon 733 

 

15 

4 Hadipolo 716 

 

15 

5 Pladen 687 

 

14 

6 Terban 652 

 

14 

 Jumlah  4.659  98 

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak (random) dengan 

menggunakan undian. Nama setiap populasi dari masing-masing desa 

diberi nomor urut. Kemudian membuat klintingan dari kertas yang ditulis 

nomor urut. Dari klintingan tersebut kemudian diundi. Nomor yang 

muncul merupakan nomor subjek sampel penelitian yang kemudian 

disesuaikan dengan nama tiap populasi masing-masing desa. 
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3.3 Variabel Penelitian 

  Menurut Sugiyono (2008:38), “Variabel penelitian merupakan 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini ada 5 (Lima) variabel bebas 

yaitu kepuasan anggota (X1), motivasi anggota (X2), tingkat kepercayaan 

anggota (X3), lingkungan usaha (X4), dan kualitas pelayanan (X5). Dan 

variabel terikat yaitu partisipasi anggota (Y). 

3.3.1 Variabel bebas (X) 

“Variabel bebas atau independen variable yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau disebut variabel penyebab” (Arikunto,2006:119). 

Adapun variabel bebas sebagai berikut : 

1. Kepuasan anggota (X1) 

Kepuasaan anggota merupakan perasaan seseorang baik senang atau tidak 

atas kinerja suatu produk (barang atau jasa) yang dihasilkan. Indikator-

indikator kepuasan anggota sebagai berikut : 

a. Harapan yang diinginkan pelanggan dan koperasi adalah sama  

b. Melakukan kembali transaksi produk (barang atau jasa) 

c. Merekomendasikan pelayanan koperasi kepada pihak lain 

2. Motivasi anggota (X2) 

Motivasi anggota adalah kekuatan yang berasal dari diri anggota maupun 

tidak, dalam melakukan suatu kegiatan dengan baik, penuh dengan 

semangat. Indikator-indikator motivasi anggota sebagai berikut : 
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a. Kesadaran dalam permodalan 

b. Ikut serta dalam melakukan kegiatan yang ada 

3. Tingkat kepercayaan anggota (X3) 

Tingkat kepercayaan anggota merupakan pengukuran suatu hal yang 

berdasarkan atas kenyakinan yang timbul karena dipercayai untuk dapat 

melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan yang diharapkan sehingga 

dapat meningkatkan kinerja koperasi dalam berbagai kegiatan untuk 

mencapai tujuan koperasi. Indikator-indikator tingkat kepercayaan anggota 

sebagai berikut: 

a. Memiliki kepentingan lebih besar terhadap koperasinya 

b. Mudah diajak bekerja sama merealisasikan program kerja koperasi 

c. Keteladanan pengurus dalam kegiatan berkoperasi 

4. Lingkungan usaha koperasi (X4) 

Indikator-indikator lingkungan usaha koperasi adalah 

a. Pelanggan  

b. Pesaing 

c. Ekonomi 

d. Sosial 

e. Teknologi 

5. Kualitas pelayanan (X5) 

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Indikator-indikator kualitas pelayanan sebagai berikut: 

a. Kecepatan petugas dalam melayani anggota (keandalan) 

b. Kemudahan prosedur peminjam (daya tanggap) 
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c. Penampilan dalam pelayanan jasa simpan pinjam (jaminan) 

d. Sikap petugas dalam memahami keluhan dan anggota (empati) 

e. Penampilan fisik, peralatan, karyawan serta sarana komunikasi 

3.3.2 Variabel terikat (Y) 

“Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel 

tergantung atau variabel akibat” (Arikunto,2006:119). 

a. Partisipasi anggota (Y) 

Partisipasi anggota merupakan ikut sertanya anggota dalam 

menjalankan hak dan kewajiban secara mental atau emosional untuk 

meningkatkan atau mempertahankan atau mencapai tujuan koperasi. 

Indikator-indikator partisipasi anggota sebagai berikut : 

1. Partisipasi anggota dalam organisasi (RAT) 

2. Partisipasi anggota dalam permodalan 

3. Partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa usaha yang disediakan oleh 

koperasi. 

3.4 Pengumpulan Data 

“Pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur 

yang berstandar” (Arikunto, 2006:222). “Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang telah ditetapkan” (Sugiyono,2008:224).  Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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3.4.1 Angket atau Kuesioner 

“Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab” (Sugiyono, 2008:142). Kuesioner 

dibedakan atas beberapa jenis, maka kuesioner dibedakan atas: 

a. Kuesioner atau angket tertutup adalah suatu angket dimana pertanyaan-

pertanyaan dan alternatif jawabannya telah ditentukan sehingga responden 

tinggal memilih jawaban yang diinginkan. 

b. Kuesioner atau angket terbuka (tidak berstruktur), responden dibiarkan 

kesempatan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan 

pendapatnya sendiri. 

  Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan 

angket (kuesioner) yang didalamnya terdapat sekumpulan pernyataan 

secara tertulis yang disusun secara sistematis mengenai masalah-masalah 

yang berkaitan dengan topiknya. Jenis angket yang digunakan berupa 

angket tertutup yang diukur dengan skala likert. Responden diminta 

memberikan jawaban pada tiap butir pernyataan, dengan rincian skor: 

Tabel 3.3 Skor Jawaban Angket  

 

Jenis Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 

Tidak Setuju (TS) 

Setuju (S) 

Sangat Setuju (SS) 

1 

2 

3 

4 
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  Angket ini digunakan untuk mengungkap data tentang kepuasan 

anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan 

usaha, dan kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota pada KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus.  

3.4.2 Dokumentasi 

“Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data yang bersumber pada benda-benda tertulis” 

(Arikunto, 2006:231). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

berhubungan dengan sejarah berdirinya koperasi, buku RAT, serta laporan 

pertanggungjawaban KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

3.4.3 Wawancara 

“Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara” (Arikunto,2006:155). Dalam penelitian ini, wawancara 

digunakan untuk melengkapi dalam pengambilan data. Wawancara 

dilakukan kepada pemimpin, pengurus, karyawan, dan anggota KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Uji Angket Penelitian (Instrumen) 

Uji instrumen penelitian digunakan sebelum angket diberikan 

kepada responden. Tujuan dari uji instrumen ini adalah untuk menghindari 

pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas maksudnya, menghilangkan 

kata-kata yang sulit dipahami, mempertimbangkan atau pengurangan item. 

Uji instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

instrumen tersebut digunakan dalam pengambilan data penelitian. 

Instrumen penelitian yang diuji cobakan adalah kepuasan anggota (X1) 

motivasi anggota (X2), tingkat kepercayaan anggota (X3), lingkungan 

usaha (X4), kualitas pelayanan(X5), dan partisipasi anggota KUD Makmur 

Jaya (Y). 

3.5.2 Validitas Instrumen 

“Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument” (Arikunto,2006:168). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen 

yang kurang valid bearti memiliki validitas rendah. Untuk menguji tingkat 

validitas empiris instrumen tersebut dalam sasaran dalam penelitian. 

Langkah ini biasa disebut dengan kegiatan uji coba (try-out) instrumen. 
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Uji validitas instrumen digunakan validitas internal dengan korelasi 

product moment yang dikemukakan oleh Person sebagai berikut:  

rxy = 
2222

.

YYNXXN

YXXYN  

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi X dan Y, dua variabel yang dikorelasikan 

N  = jumlah responden 

X = nilai variabel X 

Y = nilai variabel Y 

XY = perkalian antara nilai X dengan Y  
2X = jumlah kuadrat nilai X 

2Y = jumlah kuadrat nilai Y 

 (Arikunto, 2006:170) 

“Hasil rxy dibandingkan dengan harga r Product Momen dengan 

taraf signifikan 5%. Jika rxy > r tabel dengan α = 5%, maka instrument 

dikatakan valid dan jika rxy < r tabel instrument dikatakan tidak valid” 

(Ghozali, 2006:45). 

 Berdasarkan hasil uji coba angket pada 30 responden terdapat 2 

soal dari 49 soal diperoleh r
xy

 tidak valid dan soal yang valid sebanyak 47 

soal. Untuk soal yang tidak valid diujikan lagi dengan jumlah responden 

yang berbeda yaitu 25 dan 20 responden hingga valid. Sehingga seluruh 

soal yang berjumlah 49 valid semua dan bisa digunakan untuk mencari 

data.  

Dalam variabel kepuasan anggota, jumlah soal adalah 7 dan semua 

butir soal dikatakan valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel: 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Anggota 

No. 
rxy rtabel Keterangan 

Instrumen 

1 0,734 0,444 valid 

2 0,498 0,444 valid 

3 0,759 0,444 valid 

4 0,495 0,444 valid 

5 0,455 0,444 valid 

6 0,556 0,444 valid 

7 0,545 0,444 valid 

Sumber: Data diolah tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepuasan anggota dari jumlah soal sebanyak 7 soal. Butir soal yang 

dinyatakan valid karena   rxy > rtabel sebanyak 7 soal yaitu soal nomor : 

1,2,3,4,5,6,7. 

Dalam variabel motivasi anggota jumlah soal sebanyak 7 soal dan 

semua butir soal dinyatakan valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Anggota 

No. 
rxy rtabel Keterangan 

Instrumen 

1 0,610 0,444 valid 

2 0,885 0,444 valid 

3 0,760 0,444 valid 

4 0,677 0,444 valid 

5 0,666 0,444 valid 

6 0,713 0,444 valid 

7 0,583 0,444 valid 

Sumber: Data yang diolah tahun 2011 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

motivasi anggota dari jumlah soal sebanyak 7 soal. Butir soal yang 

dinyatakan valid karena   rxy > rtabel sebanyak 7 soal yaitu soal nomor : 

1,2,3,4,5,6,7. 

Dalam variabel tingkat kepercayaan anggota jumlah soal sebanyak 

6 soal dan semua butir soal dinyatakan valid. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan Anggota 

No. 
rxy rtabel Keterangan 

Instrumen 

1 0,725 0,444 valid 

2 0,721 0,444 valid 

3 0,726 0,444 valid 

4 0,756 0,444 valid 

5 0,513 0,444 valid 

6 0,635 0,444 valid 

7 0,466 0,444 valid 

Sumber: Data diolah tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

tingkat kepercayaan anggota dari jumlah soal sebanyak 7 soal. Butir soal 

yang dinyatakan valid karena   rxy > rtabel sebanyak 7 soal yaitu soal nomor: 

1,2,3,4,5,6, dan 7. 

Dalam variabel lingkungan usaha jumlah soal sebanyak 11 soal 

dan semua butir soal dinyatakan valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel: 
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Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Usaha 

No. rxy rtabel Keterangan 

1 0,497 0,444 valid 

2 0,561 0,444 valid 

3 0,708 0,444 valid 

4 0,724 0,444 valid 

5 0,556 0,444 valid 

6 0,487 0,444 valid 

7 0,643 0,444 valid 

8 0,698 0,444 valid 

9 0,560 0,444 valid 

10 0,546 0,444 valid 

11 0,518 0,444 valid 

Sumber: Data diolah tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

lingkungan usaha dari jumlah soal sebanyak 11 soal. Butir soal yang 

dinyatakan valid karena   rxy > rtabel sebanyak 11 soal yaitu soal nomor : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

Dalam variabel kualitas pelayanan jumlah soal sebanyak 11 soal 

dan semua butir soal dinyatakan valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel: 

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

No. rxy rtabel Keterangan 

1 0,531 0,444 valid 

2 0,485 0,444 valid 

3 0,700 0,444 valid 

4 0,626 0,444 valid 

5 0,507 0,444 valid 

6 0,478 0,444 valid 

7 0,621 0,444 valid 

8 0,630 0,444 valid 

9 0,676 0,444 valid 

10 0,470 0,444 valid 

11 0,473 0,444 valid 

 Sumber: Data diolah tahun 2011 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan dari jumlah soal sebanyak 11 soal. Butir soal yang 

dinyatakan valid karena   rxy > rtabel sebanyak 11 soal yaitu soal nomor : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

Dalam variabel partisipasi anggota jumlah soal sebanyak 6 soal 

dan semua butir soal dinyatakan valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel: 

Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Anggota 

No. 
rxy rtabel Keterangan 

Instrumen 

1 0,597 0,444 valid 

2 0,569 0,444 valid 

3 0,797 0,444 valid 

4 0,839 0,444 valid 

5 0,512 0,444 valid 

6 0,591 0,444 valid 

  Sumber: Data diolah tahun 2011 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

partisipasi anggota dari jumlah soal sebanyak 6 soal. Butir soal yang 

dinyatakan valid karena   rxy > rtabel sebanyak 11 soal yaitu soal nomor : 

1,2,3,4,5,6. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 49 soal 

tersebut dinyatakan valid. Oleh karena itu 49 soal tersebut digunakan 

dengan memperhatikan proporsi soal indikator variabel kepuasan anggota, 

motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, kualitas 

pelayanan, dan partisipasi anggota dapat terwakili secara proporsional.  
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3.5.3 Reliabilitas Instrumen 

“Reliabilitas merupakan suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik” (Arikunto, 2006:178). Reliabilitas mengandung arti, dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan. Pengertian umum menyatakan bahwa 

instrumen penelitian harus reliabel. Ungkapan tersebut salah yang benar 

adalah instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkapkan 

data yang bisa dipercaya. 

Untuk menguji reliabilitas alat ukur pada penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha karena mencari reliabilitas yang skornya 

bukan 1 dan 0 yaitu angket, sebagai berikut: 

r11 = 
2

2

1
1 t

b

k

k

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

2

b  = jumlah varians butir 

2

t  = varians total 

k = banyaknya butur soal atau pertanyaan 

 (Arikunto, 2006:196) 

Untuk memperoleh jumlah varians butir dicari dulu varians setiap 

butir. Kemudian untuk memperoleh jumlah varians butir dapat 

menggunakan rumus: 



 

 

65 

N

N

x
x

2

2

2
 

Keterangan: 

 = varians skor butir 

x  = jumlah skor butir 

2x  = jumlah kuadrat skor butir 

N = jumlah responden 

 (Arikunto, 2006:97). 

  Harga rhitung yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

harga kritik dari product moment , jika rhitung >  rtabel maka angket 

penelitian dinyatakan reliable akan tetapi jika rhitung <  rtabel maka angket 

penelitian dinyatakan tidak reliabel. 

Hasil perhitungan pada α = 5% dengan n = 20  maka rtabel = 0,444 

kemudian berdasarkan perhitungan di atas diperoleh rhitung , dengan SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). “Sesuatu kontruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 ” (Ghozali, 2006:42). 

Tabel 3.10 Hasil Uji Coba reliabilitas Angket Kepuasan Anggota 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.673 .675 7 

Sumber: Data diolah tahun 2011 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel kepuasan 

anggota rhitung sebesar 0,673 karena hasil SPSS > 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument kepuasan anggota adalah reliabel. 

Tabel 3.11 Hasil Uji Coba reliabilitas Angket Motivasi Anggota 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.829 .826 7 

Sumber: Data diolah tahun 2011 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel motivasi 

anggota rhitung sebesar 0,829 karena hasil SPSS > 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument motivasi anggota adalah reliabel. 

Tabel 3.12 Hasil Uji Coba reliabilitas Angket Tingkat Kepercayaan 

Anggota 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.781 .774 7 

Sumber: Data diolah tahun 2011 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel tingkat 

kepercayaan anggota rhitung sebesar 0,781 karena hasil SPSS > 0,60 maka 

dapat disimpulkan bahwa instrument tingkat kepercayaan anggota adalah 

reliabel. 

Tabel 3.13 Hasil Uji Coba reliabilitas Angket Lingkungan Usaha 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.810 .815 11 

Sumber: Data diolah tahun 2011 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel lingkungan 

usaha r11 sebesar 0,810 karena hasil SPSS > 0,60 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrument lingkungan usaha adalah reliabel. 

Tabel 3.14 Hasil Uji Coba reliabilitas Angket Kualitas Pelayanan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.779 .787 11 

Sumber: Data diolah tahun 2011 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel kualitas 

pelayanan rhitung sebesar 0,779 karena hasil SPSS > 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument kualitas pelayanan adalah reliabel. 

Tabel 3.15 Hasil Uji Coba reliabilitas Angket Partisipasi Anggota 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized 

Items 

N of Items 

.733 .730 6 

Sumber: Data diolah tahun 2011 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk variabel partisipasi 

anggota rhitung sebesar 0,733 karena hasil SPSS > 0,60 maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument partsisipasi anggota adalah reliabel. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada prinsipnya analisis data digunakan untuk mengolah data 

dengan menggunakan metode statistik yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah : 
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3.6.1 Analisis deskriptif  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis 

data sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi angket 

b. Menentukan skor jawaban responden, dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan 

c. Memasukkan skor jawaban tersebut kedalam rumus sebagai berikut: 

% = %100X
N

n
 

Dimana: 

n  = skor yang diperoleh  

N = jumlah nilai total  

% = persentase yang diperoleh  

d. Hasil perhitungan yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel 

Dalam pembuatan tabel didasarkan atas angket yang digunakan dalam 

penelitian. Untuk menentukan kategori deskriptif persentase (DP) yang 

diperoleh, maka dibuat tabel kategori yang disusun dalam perhitungan sebagai 

berikut: 

 Langkah – langkah membuat tabel persentase : 

a. Mencari persentase maksimal  =  x 100% 

=  x 100% 

= 100% 
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b. Mencari persentase minimal =  x 100% 

=
4

1
x 100% 

= 25% 

c. Menghitung rentang persentase  

Rentang persentase = skor maksimal – skor minimal 

     = 100% - 25% 

     = 75% 

d. Menentukan banyak kriteria 

Menghitung persentase kelas dalam persentase 

Interval kelas persentase = 
eriaBanyakKrit

egPersentasn tanRe
 

      = 
4

%75
   

     = 18,75% 

Tabel 3.16 Interval Skor dan Kriteria Variabel Kepuasan Anggota 

Kelas Interval Kriteria 

81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

62,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

43,76 % < % ≤ 62,50% Rendah 

25 % < % ≤ 43,75 % Sangat rendah 

 

Tabel 3.17 Interval Skor dan Kriteria Variabel Motivasi Anggota 

Kelas Interval Kriteria 

81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

62,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

43,76 % < % ≤ 62,50% Rendah 

25 % < % ≤ 43,75 % Sangat rendah 
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Tabel 3.18 Interval Skor dan Kriteria Variabel Tingkat Kepercayaan Anggota 

 

Kelas Interval Kriteria 

81,26 % < % ≤ 100% Sangat tinggi 

62,51 % < % ≤ 81,25% Tinggi 

43,76 % < % ≤ 62,50% Rendah 

25 % < % ≤ 43,75 % Sangat rendah 

Tabel 3.19 Interval Skor dan Kriteria Variabel Lingkungan Usaha 

 

Kelas Interval Kriteria 

81,26 % < % ≤ 100% Sangat baik 

62,51 % < % ≤ 81,25% Baik  

43,76 % < % ≤ 62,50% Cukup baik 

25 % < % ≤ 43,75 % Kurang baik 

 

Tabel 3.20 Interval Skor dan Kriteria Variabel Kualitas Pelayanan 

 

Kelas Interval Kriteria 

81,26 % < % ≤ 100% Sangat baik 

62,51 % < % ≤ 81,25% Baik  

43,76 % < % ≤ 62,50% Cukup baik 

25 % < % ≤ 43,75 % Kurang baik 

 

Tabel 3.21 Interval Skor dan Kriteria Variabel Partisipasi Anggota 

 

Kelas Interval Kriteria 

81,26 % < % ≤ 100% Sangat baik 

62,51 % < % ≤ 81,25% Baik  

43,76 % < % ≤ 62,50% Cukup baik 

25 % < % ≤ 43,75 % Kurang baik 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas data dan uji otokorelasi. Uji asumsi 

klasik dilakukan pada keempat asumsi hal tersebut karena sangat 

berpengaruh terhadap pola perubahan variabel dependen (variabel terikat). 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel yang 

dipakai berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Jika populasinya 

tidak berdistribusi normal, maka kesimpulan berdasarkan teori tersebut 

tidak berlaku. Karenanya, sebelum uji lebih lanjut digunakan dan 

kesimpulan diambil berdasarkan teori dimana asumsi normalitas dipakai, 

terlebih dahulu diselidiki apakah asumsi tersebut dipenuhi atau tidak.  

Untuk menguji salah satu yang digunakan adalah dengan melihat 

normal probability plot dengan bantuan SPSS. Normalitas dapat didekteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar 

disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antar 

variabel independen yang terdapat dalam model regresi berganda memiliki 

hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya 
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tinggi atau 1(satu)). Uji multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya VIF (variance inflation factor). Nilai cotoff yang 

umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >10. Uji multikolinearitas 

pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan mengamati grafik scatter plot atau uji glejser melalui SPSS. Dari 

grafik scatter plot jika terlihat titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y, berarti model 

regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. 

3.6.3 Analisis Regresi Linier  Berganda 

Metode ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh antara 

variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X). Model regresi linier 

berganda adalah model regresi dengan lebih dari satu satu variabel bebas. 

“Disebut berganda karena banyaknya faktor yang mungkin mempengaruhi 

variabel tak bebas” (Gujarati,2006:180). Teknik analisis ini digunakan 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepuasan anggota, motivasi 

anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas 

pelayanan terhadap partisipasi anggota. Dalam penelitian menggunakan  

analisis regresi linier berganda sebagai berikut : 
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Y = a + b1X1 +b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Keterangan: 

a  = konstanta  

b1 = koefisien regresi untuk X1 

b2 = koefisien regresi untuk X2 

b3 = koefisien regresi untuk X3 

b4 = koefisien regresi untuk X4 

b5 = koefisien regresi untuk X5 

X1 = kepuasaan anggota 

X2 = motivasi anggota 

X3 = Tingkat kepercayaan anggota 

X4 = lingkungan usaha 

X5 = kualitas pelayanan 

(Umar, 2002:307) 

 

3.6.4 Hipotesis Penelitian 

a. Pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y secara parsial (Uji t) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 

1) Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : X1, X2, X3, X4, dan X5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. 

Ho : X1, X2, X3, X4, dan X5  0, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. 

2) Rumus yang digunakan 

 

 

(Sudjana, 1997:388) 
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3) Kaidah pengambilan keputusan 

Nilai ttabel ditentukan tingkat signifikan 0,05 = 5% dengan derajat 

kebebasan df = (n-k) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah 

jumlah variabel. Pengujian ini dihitung melalui SPSS. 

4) Kriteria uji yang digunakan 

Ho diterima apabila thitung < ttabel (α, N-k ), sig ≥ 5%. 

Ha diterima  apabila thitung >  ttabel (α, N-k ), sig < 5%. 

b. Pengaruh X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Y secara simultan (Uji F) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

1) Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : X1, X2, X3, X4, dan X5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan seluruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Ho : X1, X2, X3, X4, dan X5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara secara simultan seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

2) Rumus yang digunakan 

 

Keterangan: 

F  = harga F garis regresi 

JKreg = jumlah kuadrat regresi 

JKres = jumlah variabel residu 

k  = jumlah variabel predictor 

n  = jumlah responden 

1  = angka konstanta (Sudjana, 1997:355) 

)1/(

/

knJk

kJk
F

res

reg
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3) Kaidah pengambilan keputusan 

Untuk menentukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 0,05 = 5 % dengan derajat kebebasan (degree of freedom) dk 

pembilang =(k-1) dan dk penyebut = (n-k) dimana n adalah jumlah 

responden dan k adalah jumlah variabel. Pengujian ini dihitung melalui 

SPSS. 

4) Kriteria uji yang digunakan adalah  

Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel (α, N-k ), sig ≥ 5% 

Ha diterima  apabila Fhitung >  Ftabel (α, N-k ), sig < 5% 

5) Uji r
2
 (koefisien determinasi parsial) 

Uji r
2
 digunkan untuk mengetahui kontribusi pengaruh masing-masing 

variabel independen yaitu kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat 

kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan terhadap 

partisipasi anggota. Besarnya pengaruh kepuasan anggota, motivasi 

anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas 

pelayanan terhadap partisipasi anggota. Rumus  yang digunakan adalah: 

 

 

(Sudjana, 1997:386) 

 Besarnya pengaruh kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat 

kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan terhadap 

partisipasi anggota, dicari dengan cara mengkuadratkan r yang diperoleh 

dari perhitungan SPSS. 
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6) Uji R
2
 (koefisien determinasi) 

Nilai R
2
 mempunyai interval antara (0  R

2
  1). Semakin besar R

2
 

(mendekati) semakin baik. Hasil untuk model regresi tersebut dan semakin 

mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat 

menjelaskan variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

(Sudjana, 1997:383) 

Koefisien determinan keseluruhan (R
2
) digunakan untuk 

mengetahui Besarnya pengaruh kepuasan anggota, motivasi anggota, 

tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha dan kualitas pelayanan 

terhadap partisipasi anggota KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus 

secara simultan.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus 

1. Pendirian KUD Makmur Jaya 

KUD Makmur Jaya merupakan salah satu KUD yang terletak di 

Kabupaten Kudus. Pada   tanggal 2 Januari 1971 sebelum terbentuknya 

KUD Makmur Jaya dibentuk Koperasi Kredit Pasar Jekulo (KKPD) 

disyahkan oleh Direktorat Jenderal Koperasi Propinsi Jawa Tengah dengan 

Badan Hukum Nomor 7945/BH/VI, tangal 20 Juni 1971. Selanjutnya 

pengesahan akta Perubahan Anggaran Dasar dari KKPD menjadi Koperasi 

Serba Usaha Makmur Jaya Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dengan 

badan hukum Nomor 7945/BH/VI. 

  Dalam hal ini pemerintah memandang perlunya perkembangan 

Perkoperasian di Indonesia sebagai wahana usaha meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan Soko Guru Perekonomian di pedesaan, maka 

Koperasi Serba Usaha (KSU)  Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus diadakan perubahan Angaran Dasar. Pada tanggal 27 Pebruari 1974 

yang semula Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Jaya menjadi 

Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus. Diresmikan  oleh Direktorat Jenderal Koperasi pada tangal 13 

September 1974 dengan Badan Hukum Nomor 7945 b/BH/VI. 
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Dengan semakin berkembangnya KUD Makmur Jaya maka perlu 

diadakan perubahan Anggaran Dasar guna menunjang perluasan unit-unit 

usahanya. Pada tanggal 27 Maret 1989,  yang kemudian diresmikan oleh 

Kanwil Koperasi Jawa Tengah  dengan Bahan Hukum Nomor : 7945 

c/BH/VI/1989, klasifikasi A (mandiri) dengan jenis usaha serba 

usaha/Primer. 

Melihat perkembangan dan memasuki era Globalisasi KUD 

Makmur Jaya  mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga yang diresmikan oleh Kantor Departemen Koperasi dan 

PPK Kabupaten Kudus pada tanggal 26 Oktober 1995 dengan Badan 

Hukum Nomor 7945 d/BH/PAD/KWK.II/X/1995 sampai sekarang. 

Jumlah anggota pada saat ini ada 7.522 terdiri dari 13 desa dari 

seluruh wilayah kecamatan jekulo. Adapun alamat KUD Makmur Jaya 

bertempat di Jln. Raya Kudus – Pati, Desa Klaling Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus.  

2. Unit Usaha KUD Makmur Jaya 

Adapun unit usaha KUD terutama diarahkan pada bidang yang 

berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang 

anggota maupun kesejahteraannya. Dalam perkembangannya sampai 

sekarang ini KUD Makmur Jaya  memiliki enam  unit usaha sehingga 

dapat digolongkan sebagai koperasi serba usaha. Adapun unit usaha yang 

dimiliki oleh KUD Makmur Jaya adalah sebagai berikut :  
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a) Unit Simpan Pinjam (USP) 

Simpanan yang diperoleh dari anggota yang merupakan modal tetap 

bagi anggota koperasi  dipinjamkan kepada anggota yang 

membutuhkan, dan merupakan usaha dalam ikut serta menambah 

faktor finansial terhadap perkembangan organisasi. Selain itu juga 

telah dibuka cabang baru di pasar Jekulo. 

b) Unit Listrik 

Merupakan unit usaha dalam bentuk pembayaran rekening listrik, 

dalam hal ini telah menggunakan perangkat computer dengan sistem 

on-line.  

c) Unit Wartel 

Merupakan unit usaha melayani anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya dalam hal komunikasi baik area jarak 

jauh maupun dekat. 

d) Unit Waserba  

Merupakan unit usaha melayani anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Unit waserba melayani jasa foto copy, 

alat-alat kantor, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain.  

e) Unit Saprotan 

Merupakan unit usaha yang melayani penjualan pupuk dan obat-

obatan pertanian.  

 

 



 

 

80 

f) Unit Ternak Sapi Kreman 

Merupakan unit usaha yang mengelola Sapi Lokal Jantan yang 

kemudian dipelihara oleh anggota yang tersebar di 6 Desa yaitu: 

Gondoharum, Terban, Sidomulyo, Bulung Kulon, Klaling, dan 

Honggosoco. Pola yang digunakan adalah pola bagi hasil, 

keuntungan yang diperoleh adalah selisih antara harga jual dan harga 

beli sapi kemudian dibagi 70% untuk Peternak dan 30% untuk KUD 

Makmur Jaya. 

3. Keanggotaan Koperasi 

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD 

ART) KUD Makmur Jaya yang baru telah ditetapkan Simpanan Pokok 

yang semula Rp. 2.500,00 menjadi Rp. 50.000,00. Sesuai dengan AD ART 

maka yang disebut anggota adalah yang sudah memenuhi simpanan pokok 

sebesar Rp. 50.000,00 sebanyak 96 orang kemudian terdapat anggota baru 

sebanyak 4 orang sehingga jumlah anggota penuh sebanyak 100 orang. 

Sedangkan yang simpanannya kurang dari Rp. 50.000,00 sebanyak 7423 

orang, dan yang keluar dari anggota 1 orang. Sehingga sebanyak 7422 

dikategorikan menjadi calon anggota. Adapun perinciannya sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1 Daftar  Jumlah Anggota 

 

Tahun Jumlah 

Anggota 

Anggota  

Penuh 

Calon Anggota 

2005 7.509 - 7.509 

2006 7.506 - 7.506 

2007 7.500 - 7.500 

2008 7.519 96 7.423 

2009 7.522 100 7.422 

Sumber : KUD Makmur Jaya, 2010 

 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.2.1 Kepuasan Anggota (X1), Motivasi Anggota (X2), Tingkat Kepercayaan 

Anggota (X3), Lingkungan Usaha (X4), Kualitas Pelayanan (X5), dan 

Partisipasi Anggota (Y) pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo 

Kudus. 

4.1.2.1.1 Kepuasan Anggota ( X1) 

Gambaran tentang kepuasan anggota KUD Makmur Jaya 

berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Kepuasan Anggota  

Interval Kriteria Frekuensi % Jumlah Skor Kategori  

81,26 < % skor  ≤ 100 Sangat Tinggi 
43 

Skor Max = 2744 

 

=  X 100 

 

= 75,98 % 

 

62,51< % skor ≤ 81,25 Tinggi 
40 

 

43,76< % skor ≤ 62,50 Rendah 
14 

Tinggi 

25,00 < % skor ≤ 43,75 Sangat Rendah 
1 

 

Jumlah 98  

Sumber: Data Penelitian Diolah,2011 
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Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa variabel kepuasan anggota 

koperasi sebanyak 43 responden menyatakan sangat tinggi, kemudian 40 

responden menyatakan tinggi, 14 responden menyatakan rendah, dan 1 

responden menyatakan sangat rendah. Dengan frekuensi tertinggi sebesar 

43 responden termasuk kategori sangat tinggi, dengan hasil tersebut dapat 

dijelaskan bahwa motivasi anggota KUD Makmur Jaya adalah sangat 

tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram lingkaran ( Pie ) 

tentang kepuasan anggota KUD Makmur Jaya. 

 
Gambar. 4.1 Kepuasan Anggota KUD Makmur Jaya 

Terlihat pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa kepuasan 

anggota di KUD Makmur Jaya termasuk dalam kategori sangat tinggi 

sebesar 43,00 %, kemudian kategori tinggi sebesar 40,00 %. Sedang 

kategori rendah sebesar 14,00% dan kategori sangat rendah sebesar 1,00 

%. dari hasil tersebut diperoleh rata-rata persentase sebesar 75,98 % yang 

terletak pada interval  62,25% - 81,25%  sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan anggota di KUD Makmur Jaya dalam kategori tinggi. 
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4.1.2.1.2 Motivasi Anggota ( X2 ) 

Gambaran tentang motivasi anggota KUD Makmur Jaya 

berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel 4.3 berikut  

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Motivasi Anggota 

Interval Kriteria Frekuensi % Jumlah Skor Kategori  

81,26 < % skor  ≤ 100 Sangat Tinggi 23 Skor Max = 2744 

 

= 
2744

1965
X 100 

 

= 71,61 % 

 

62,51< % skor ≤ 81,25 Tinggi 52  

43,76< % skor ≤ 62,50 Rendah 22 Tinggi 

25,00 < % skor ≤ 43,75 Sangat Rendah 1  

Jumlah 98  

Sumber: Data Penelitian Diolah,2011 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa variabel motivasi anggota 

koperasi sebanyak 23 responden menyatakan sangat tinggi, kemudian 52 

responden menyatakan tinggi, 22 responden menyatakan rendah, dan 1 

responden menyatakan sangat rendah. Dengan frekuensi tertinggi sebesar 

52 responden termasuk kategori tinggi, dengan hasil tersebut dapat 

dijelaskan bahwa motivasi anggota KUD Makmur Jaya adalah tinggi. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram lingkaran ( Pie ) tentang 

motivasi anggota KUD Makmur Jaya. 
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Gambar. 4.2 Motivasi Anggota KUD Makmur Jaya 

Terlihat pada gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa motivasi 

anggota di KUD Makmur Jaya termasuk dalam kategori sangat tinggi 

sebesar 23,00 %, kemudian kategori tinggi sebesar 52,00 %. Sedang 

kategori rendah sebesar 22,00% dan kategori sangat rendah sebesar 1,00 

%. dari hasil tersebut diperoleh rata-rata persentase sebesar 71,61 % yang 

terletak pada interval  62,25% - 81,25%  sehingga dapat disimpulkan 

bahwa motivasi anggota di KUD Makmur Jaya dalam kategori tinggi. 
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4.1.2.1.3 Tingkat Kepercayaan Anggota ( X3) 

Gambaran tentang kepuasan anggota KUD Makmur Jaya 

berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Tingkat Kepercayaan Anggota  

Interval Kriteria Frekuensi % Jumlah Skor Kategori  

81,26 < % skor  ≤ 100 Sangat Tinggi 40 Skor Max = 2744 

 

= 
2744

2137
X 100 

=77,87 % 

 

62,51< % skor ≤ 81,25 Tinggi 44  

43,76< % skor ≤ 62,50 Rendah 
14 

Tinggi 

25,00 < % skor ≤ 43,75 Sangat Rendah 
0 

 

Jumlah 98  

Sumber: Data Penelitian Diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa variabel tingkat kepercayaan 

anggota koperasi sebanyak 40 responden menyatakan sangat tinggi, 

kemudian 44 responden menyatakan tinggi, 14 responden menyatakan 

rendah, dan 0 responden menyatakan sangat rendah. Dengan frekuensi 

tertinggi sebesar 44 responden termasuk kategori tinggi, dengan hasil 

tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat kepercayaan anggota KUD 

Makmur Jaya adalah tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram lingkaran ( Pie ) tentang tingkat kepercayaan anggota KUD 

Makmur Jaya. 
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. Gambar. 4.3 Tingkat Kepercayaan Anggota KUD Makmur Jaya 

Terlihat pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat 

kepercayaan anggota di KUD Makmur Jaya termasuk dalam kategori 

sangat tinggi sebesar 40,00 %, kemudian kategori tinggi sebesar 44,00%. 

Sedang kategori rendah sebesar 14,00% dan kategori sangat rendah 

sebesar 0,00 %. dari hasil tersebut diperoleh rata-rata persentase sebesar 

77,87 % yang terletak pada interval 62,25% - 81,25% sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan anggota di KUD Makmur Jaya 

dalam kategori tinggi. 
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4.1.2.1.4 Lingkungan Usaha ( X4 ) 

Gambaran tentang Lingkungan Usaha KUD Makmur Jaya 

berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Lingkungan Usaha  

Interval Kriteria Frekuensi % Jumlah Skor Kategori  

81,26 < % skor  ≤ 100 Sangat Baik 
49 

Skor Max = 4312 

 

= 
4312

3367
X 100 

 

= 78,08 % 

 

62,51< % skor ≤ 81,25 Baik 39  

43,76< % skor ≤ 62,50 Cukup Baik 
10 

Baik  

25,00 < % skor ≤ 43,75 Kurang Baik 
0 

 

Jumlah 98  

Sumber: Data Penelitian Diolah,2011 

Berdasarkan tabel 4.5  terlihat bahwa variabel lingkungan usaha 

koperasi sebanyak 49 responden menyatakan sangat baik, kemudian 39 

responden menyatakan baik, 10 responden menyatakan cukup baik, dan 0 

responden menyatakan kurang baik. Dengan frekuensi tertinggi sebesar 49 

responden termasuk kategori sangat baik, dengan hasil tersebut dapat 

dijelaskan bahwa lingkungan usaha KUD Makmur Jaya adalah sangat 

baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram lingkaran ( Pie ) 

tentang lingkungan usaha KUD Makmur Jaya. 
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Gambar. 4.4 Lingkungan Usaha KUD Makmur Jaya 

Terlihat pada gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa lingkungan 

usaha di KUD Makmur Jaya termasuk dalam kategori sangat baik sebesar 

49,00 %, kemudian kategori baik sebesar 39,00%. Sedang kategori cukup 

baik sebesar 10,00% dan kategori kurang baik sebesar 0,00 %. dari hasil 

tersebut diperoleh rata-rata persentase sebesar 78,08 % yang terletak pada 

interval 62,5% - 81,25% sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

usaha di KUD Makmur Jaya dalam kategori baik. 
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4.1.2.1.5 Kualitas Pelayanan ( X5 ) 

Gambaran tentang kualitas pelayanan KUD Makmur Jaya 

berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan  

Interval Kriteria Frekuensi % Jumlah Skor Kategori  

81,26 < % skor  ≤ 100 Sangat Baik 
36 

Skor Max = 4312 

 

= 
4312

3291
X 100 

 

= 76,32 % 

 

 

62,51< % skor ≤ 81,25 Baik 53  

43,76< % skor ≤ 62,50 Cukup Baik 
9 

Baik  

25,00 < % skor ≤ 43,75 Kurang Baik 
0 

 

Jumlah 98  

Sumber: Data Penelitian Diolah,2011 

Berdasarkan tabel 4.6  terlihat bahwa variabel kualitas pelayanan 

koperasi sebanyak 36 responden menyatakan sangat baik, kemudian 53 

responden menyatakan baik, 9 responden menyatakan cukup baik, dan 0 

responden menyatakan kurang baik. Dengan frekuensi tertinggi sebesar 53 

responden termasuk kategori baik, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa kualitas pelayanan KUD Makmur Jaya adalah kategori baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram lingkaran ( Pie ) tentang kualitas 

pelayanan KUD Makmur Jaya. 
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Gambar. 4.5 Kualitas Pelayanan KUD Makmur Jaya 

Terlihat pada gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan di KUD Makmur Jaya termasuk dalam kategori sangat baik 

sebesar 36%, kemudian kategori baik sebesar 53%. Sedang kategori cukup 

baik sebesar 9% dan kategori kurang baik sebesar 0 %. dari hasil tersebut 

diperoleh rata-rata persentase sebesar 76,32 % yang terletak pada interval 

62,5% - 81,25% sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan di 

KUD Makmur Jaya dalam kategori baik. 
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4.1.2.1.6 Partisipasi Anggota ( Y ) 

Gambaran tentang partisipasi anggota KUD Makmur Jaya 

berdasarkan jawaban angket masing-masing responden diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Partisipasi Anggota  

Interval Kriteria Frekuensi % Jumlah Skor Kategori  

81,26 < % skor  ≤ 100 Sangat Baik 
39 

Skor Max = 2352 

 

= 
2352

1837
X 100 

 

= 78,10 % 

 

 

62,51< % skor ≤ 81,25 Baik 55  

43,76< % skor ≤ 62,50 Cukup Baik 
4 

Baik  

25,00 < % skor ≤ 43,75 Kurang Baik 
0 

 

Jumlah 98  

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa variabel partisipasi anggota 

koperasi sebanyak 39 responden menyatakan sangat baik, kemudian 55 

responden menyatakan baik, 4 responden menyatakan cukup baik, dan 0 

responden menyatakan kurang baik. Dengan frekuensi tertinggi sebesar 55 

responden termasuk kategori baik, dengan hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa partisipasi anggota KUD Makmur Jaya adalah kategori baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram lingkaran ( Pie ) tentang partisipasi 

anggota KUD Makmur Jaya. 
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Gambar. 4.6 Partisipasi Anggota KUD Makmur Jaya 

Terlihat pada gambar 4.6 di atas menunjukkan bahwa partisipasi 

anggota di KUD Makmur Jaya termasuk dalam kategori sangat baik 

sebesar 39,00 %, kemudian kategori baik sebesar 55,00%. Sedang kategori 

cukup baik sebesar 4,00% dan kategori kurang baik sebesar 0,00 %. dari 

hasil tersebut diperoleh rata-rata persentase sebesar 78,10 % yang terletak 

pada interval 62,5% - 81,25% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi anggota di KUD Makmur Jaya dalam kategori baik. 
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4.1.3 Uji Hipotesis 

4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1.1 Uji Normalitas 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah 

data dan model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data ini juga 

dapat dilihat dari histogram. Apabila histogram yang diperoleh dari output 

SPSS 16.0 for windows ternyata memberikan pola distribusi normal, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Selain dari 

histogram, residual yang terdistribusi normal juga dapat dilihat dari uji 

Kolmogorov- Smirnov. Lebih jelasnya hasil uji normalitas data dapat 

dilihat pada tabel dan gambar berikut: 

 
Gambar  4.7 Normal P-P Plot  

 

Pada grafik P-Plot dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

menuju pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
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terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas  

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residu

al 

N 98 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.51445506 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .036 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .785 

Asymp. Sig. (2-tailed) .569 

a. Test distribution is Normal.  

 

 Sumber: Data Penelitian Diolah, 2011 

Analisis data hasil Output: 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

 Kriteria  penerimaan H0  

 H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 

0,785 dan nilai signifikan = 0,569 = 56,9 % > 5% , maka H0 diterima.  
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4.1.3.1.2 Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan yang sempurna antara variabel bebas. Regresi ganda tidak 

efektif digunakan apabila antar variabel bebasnya mengandung 

multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Antara variabel bebas dikatakan 

multikolinieritas apabila tolerance < 0,1 dan VIF >10, maka dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model 

regresi.  Hasil pengujian multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.9 : 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolineritas 

 

Model 

Unstandardized  
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

Collinearity  
Statistics 

B 

Std. 
E
r
r
o
r 

Beta 

Toler
a
n
c
e 

VIF 

1 (Constant) 
Kepuasan anggota 

Motivasi anggota 
Tingkat kepercayaan 

anggota 
Lingkungan usaha 
Kualitas pelayanan 

1.052 
.150 
.164 
.196 

 
.093 

   .114 

1.566 
.052 
.055 
.054 

 
.036 

    .039 

 
.225 
.234 
.260 

 
.191 
.224 

.672 
2.858 
2.988 
3.620 

 
2.585 
2.921 

.503 

.005 

.004 

.000 
 

.011 

.004 

 
.703 
.712 
.850 

 
.804 
.745 

 
1.422 
1.404 
1.177 

 
1.244 
1.342 

a. Dependent Variable: partisipasi anggota 

Sumber: Data Penelitian Diolah, Tahun 2011 

Dari tabel diatas terlihat hasil perhitungan nilai tolerance 

menunjukan tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai 

tolerance < 0,1 dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal 

yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 
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10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

bebas dalam model regresi. 

4.1.3.1 Uji Heteroskedastisitas  

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan mengamati grafik scatter plot atau uji glejser melalui SPSS. Dari 

grafik scatter plot jika terlihat titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y, berarti model 

regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. Lebih jelasnya 

dapat kita lihat dari gambar 4.8 berikut: 

 
Gambar. 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2011 

Dari grafik scatterplots 4.8 terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau bersifat homogen pada model regresi. Sehingga 

model regresi layak dipakai untuk memprediksikan partisipasi anggota 

koperasi berdasarkan masukan variabel bebas yaitu kepuasan anggota, 
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motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha dan 

kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota. 

4.1.3.2 Koefisien Determinasi Ganda (Uji F) 

Model regresi yang diperoleh selanjutnya diuji dengan 

menggunakan uji simultan menggunakan statistik Fisher atau uji F. Uji 

simultan ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh yang positif 

secara bersama-sama antara kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat 

kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan terhadap 

partisipasi anggota. Hasil uji simultan dengan bantuan program SPSS 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (F)  

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 330.146 5 66.029 27.305 .000
a
 

Residual 222.477 92 2.418   

Total 552.622 97    

a. Predictors: (Constant), kualitaspelayanan, lingkunganusaha, 

tingkatkepercayaananggota, motivasianggota, kepuasananggota 

 

b. Dependent Variable: partisipasianggota 
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Hipotesis : 

Ho : X1, X2, X3, X4, dan X5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan seluruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Ho : X1, X2, X3, X4, dan X5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara secara simultan seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan taraf kesalahan ( ) = 0,05 =5%.  Ftabel dengan dk 

pembilang = k-1= 5 -1 = 4 dan dk penyebut = n – k = 98 – 5 = 93, nilai 

Ftabel adalah  F(0,05;4;93) ditemukan Ftabel = 2,47.   

 Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel (α, N-k ), sig ≥ 5% 

 Ha diterima  apabila Fhitung >  Ftabel (α, N-k ), sig < 5% 

Pada tabel Anova diperoleh nilai Fhitung = 27,305 > 2,47 = Ftabel dan 

signifikan = 0,000. Karena nilai signifikan < 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, maka model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksikan partisipasi anggota atau dapat dikatakan bahwa 

kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, 

lingkungan usaha dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap partisipasi anggota. 
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4.1.3.3 Uji Statistik t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan 

atau tidak. Hasil output dari SPSS pada Tabel 4.11: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial 

 

Hipotesis : 

H0 : X1, X2, X3, X4, dan X5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

H0 : X1, X2, X3, X4, dan X5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coeffic

ients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

1   (Constant) 

     Kepuasan anggota 

     Motivasi anggota 

     Tingkat kepercayaan anggota 

     Lingkungan usaha 

     Kualitas pelayanan 

1.052 

.150 

.164 

.196 

.093 

.114 

1.566 

.052 

.055 

.054 

.036 

.039 

                   

                           

.225 

.234 

.260 

.191 

.224 

.672 

 2.858 

2.988 

3.620 

2.585 

2.921 

.503 

.005 

.004 

.000 

.011 

.004 

a. Dependent Variable: partisipasianggota      
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 Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau ( ) = 0,05. Derajat 

kebebasan (df) = n-k = 98-5 = 93, serta pengujian dua sisi diperoleh dari 

nilai t(tabel) adalah t(0,05;93) = 1,9858. 

H0 diterima apabila thitung < ttabel (α, N-k ), sig ≥ 5%. 

Ha diterima  apabila thitung >  ttabel (α, N-k ), sig < 5%. 

4.1.3.3.1 Pengaruh Kepuasan Anggota ( X1 ) terhadap Partisipasi Anggota 

(Y)  

Pengujian secara parsial pengaruh kepuasan anggota (X1) terhadap 

partisipasi anggota ( Y ) dengan menggunakan Uji t. 

  Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.11 dapat disimpulkan 

pengaruh kepuasan anggota (X1) terhadap partisipasi anggota (Y) 

menunjukan bahwa hasil uji t variabel kepuasan anggota terhadap 

partisipasi anggota diperoleh  thitung = 2,858 > 1,9858 = ttabel dengan 

signifikansi 0,005 < 0,05. Karena signifikansi yang diperoleh kurang dari 

0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti 

bahwa variabel kepuasan anggota (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap partisipasi anggota (Y). 

4.1.3.3.2 Pengaruh Motivasi Anggota (X2) terhadap Partisipasi Anggota (Y) 

Pengujian secara parsial pengaruh motivasi anggota (X2) terhadap 

partisipasi anggota ( Y ) dengan menggunakan Uji t.  

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.11 dapat disimpulkan 

pengaruh motivasi anggota (X2) terhadap partisipasi anggota (Y) 
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menunjukan bahwa hasil uji t variabel motivasi anggota terhadap 

partisipasi anggota diperoleh  thitung = 2,988 > 1,9858 = ttabel dengan 

signifikansi 0,004 < 0,05. Karena signifikansi yang diperoleh kurang dari 

0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini bearti 

bahwa variabel motivasi anggota (X2) berpengaruh secara signifikan 

terhadap partisipasi anggota (Y). 

4.1.3.3.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Anggota (X3) terhadap Partisipasi 

Anggota (Y) 

Pengujian secara parsial pengaruh tingkat kepercayaan anggota 

(X3) terhadap partisipasi anggota ( Y ) dengan menggunakan Uji t.  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 dapat disimpulkan pengaruh 

tingkat kepercayaan anggota (X3) terhadap partisipasi anggota (Y) 

menunjukan bahwa hasil uji t variabel tingkat kepercayaan anggota 

terhadap partisipasi anggota diperoleh  thitung = 3,620 > 1,9858 = ttabel 

dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Karena signifikansi yang diperoleh 

kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal 

ini bearti bahwa variabel tingkat kepercayaan anggota (X3) berpengaruh 

secara signifikan terhadap partisipasi anggota (Y). 

4.1.3.3.4 Pengaruh Lingkungan Usaha (X4) terhadap Partisipasi Anggota (Y) 

Pengujian secara parsial pengaruh lingkungan usaha (X4) terhadap 

partisipasi anggota ( Y ) dengan menggunakan Uji t.  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 dapat disimpulkan pengaruh 

lingkungan usaha (X4) terhadap partisipasi anggota (Y) menunjukan 
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bahwa hasil uji t variabel lingkungan usaha terhadap partisipasi anggota 

diperoleh  thitung = 2,585 > 1,9858 = ttabel dengan signifikansi 0,011 < 0,05. 

Karena signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini bearti bahwa variabel 

lingkungan usaha (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi 

anggota (Y). 

4.1.3.3.5 Pengaruh Kualitas Pelayanan (X4) terhadap Partisipasi Anggota (Y) 

Pengujian secara parsial pengaruh kualitas pelayanan (X5) terhadap 

partisipasi anggota ( Y ) dengan menggunakan Uji t.  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 dapat disimpulkan pengaruh 

kualitas pelayanan (X5) terhadap partisipasi anggota (Y) menunjukan 

bahwa hasil uji t variabel lingkungan usaha terhadap partisipasi anggota 

diperoleh  thitung = 2,921 > 1,9858 = ttabel dengan signifikansi 0,004 < 0,05. 

Karena signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini bearti bahwa variabel kualitas 

pelayanan (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi anggota 

(Y). 

4.1.3.4 Uji Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara 

parsial (r
2
) dari masing-masing variabel tersebut, untuk melihat hasil 

parsial (r
2
) dapat dilihat dari tabel coeffisients pada kolom partial yang 

hasilnya nanti dikuadratkan terlebih dahulu. 
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Secara parsial kontribusi kepuasan anggota, motivasi anggota, 

tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel. 4.12  Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

 

Model 
Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 
(Constant) 

Kepuasan anggota 

Motivasi anggota 

Tingkat kepercayaan 

anggota 

Lingkungan usaha 

Kualitas pelayanan 

 
 

.556 

.554 

.500 

 

.478 

.542 

 

 

.286 

.297 

.353 

 

.260 

.291 

 

 

.189 

.198 

.239 

 

.171 

.193 

Sumber: Data Penelitian Diolah, Tahun 2011 

 

  Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui besarnya r
2
 kepuasan 

anggota adalah 8,18%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk 

variabel kepuasan anggota dikuadratkan yaitu (0,286)
2
. Besarnya pengaruh 

motivasi anggota adalah 8,82%, yang diperoleh dari koefisien korelasi 

parsial untuk variabel motivasi anggota dikuadratkan yaitu (0,297)
2
. 

Besarnya pengaruh tingkat kepercayaan anggota adalah 12,5%, yang 

diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel tingkat 

kepercayaan anggota dikuadratkan yaitu (0,353)
2
. Besarnya pengaruh 

lingkungan usaha adalah 6,76%, yang diperoleh dari koefisien korelasi 

parsial untuk variabel lingkungan usaha dikuadratkan yaitu (0,260)
2
.
 

Besarnya pengaruh kualitas pelayanan adalah 8,46%, yang diperoleh dari 

koefisien korelasi parsial untuk variabel kualitas pelayanan dikuadratkan 
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yaitu (0,291)
2
. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan 

anggota memberikan pengaruh lebih besar terhadap partisipasi anggota 

dibandingkan variabel lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan. 

4.1.3.5 Uji Koefisien Determinasi Ganda (R
2
) 

Besarnya kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan 

anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan terhadap partisipasi 

anggota KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus diketahui dari nilai 

koefisien determinasi simultan (R)
2
. Lebih jelasnya dapat diketahui dengan 

melihat tabel berikut : 

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi (R
2
)  

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .773
a
 .597 .576 1.55506 

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, lingkungan usaha, tingkat kepercayaan  

anggota,  motivasi anggota, kepuasananggota 

Terlihat pada tabel 4.13 di atas, nilai koefisien determinasi yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan nilai R
2
. Hasil analisis 

diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,597 , hal ini berarti 59,7% yang menunjukkan 

bahwa partisipasi anggota dapat dijelaskan oleh kepuasan anggota, 

motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan 

kualitas pelayanan. Sedangkan sisanya (100%-59,7%=40,3%) dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut :  

Y = 1,052 + 0,150 X1 + 0,164 X2 + 0,196 X3 + 0,093 X4 + 0,114 X5  

 Persamaan regresi linier berganda di atas memiliki makna sebagai berikut : 

1) Konstanta sebesar 1,052 berarti apabila kepuasan anggota, motivasi 

anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas 

pelayanan nilainya dianggap sama dengan 0 (nol) maka besarnya nilai 

hasil partisipasi anggota adalah 1,052. 

2) Koefisien X1 sebesar 0,150 berarti apabila kepuasan anggota mengalami 

kenaikan sebesar satu poin, sementara motivasi anggota, tingkat 

kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan dianggap 

tetap, maka akan menyebabkan kenaikan kepuasan anggota sebesar 0,150. 

3) Koefisien X2 sebesar 0,164 berarti apabila motivasi anggota mengalami 

kenaikan sebesar satu poin, sementara kepuasan anggota, tingkat 

kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan dianggap 

tetap, maka akan menyebabkan kenaikan motivasi anggota sebesar 0,164. 

4) Koefisien X3 sebesar 0,196 berarti apabila tingkat kepercayaan anggota 

mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara kepuasan anggota, 

motivasi anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan dianggap 

tetap, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kepercayaan anggota 

sebesar 0,196. 
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5) Koefisien X4 sebesar 0,093 bearti apabila lingkungan usaha mengalami 

kenaikan sebesar satu poin, sementara kepuasan anggota, motivasi 

anggota, tingkat kepercayaan anggota, dan kualitas pelayanan dianggap 

tetap, maka akan menyebabkan kenaikan lingkungan usaha sebesar 0,093. 

6) Koefisien X5 sebesar 0,114 bearti apabila kualitas pelayanan mengalami 

kenaikan sebesar satu poin, sementara kepuasan anggota, motivasi 

anggota, tingkat kepercayaan anggota, dan lingkungan usaha dianggap 

tetap, maka akan menyebabkan kenaikan lingkungan usaha sebesar 0,114. 

4.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikan kepuasan anggota terhadap partisipasi anggota, motivasi 

anggota terhadap partisipasi anggota, tingkat kepercayaan anggota 

terhadap partisipasi anggota, lingkungan usaha terhadap partisipasi 

anggota, dan kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota secara parsial 

terbukti dari hasil uji t yang memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

maupun secara bersama-sama yang dibuktikan dari uji F yang diperoleh 

nilai Fhitung = 27,305 > 2,47 =Ftabel dengan signifikan kurang dari 0,05. Hal 

tersebut berate bahwa semakin tinggi kepuasan anggota, motivasi anggota, 

tingkat kepercayaan anggota, dan semakin baik lingkungan usaha, serta 

kualitas pelayanan maka akan meningkatkan partisipasi anggota. 
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1) Kepuasan Anggota (X1) 

Kepuasan anggota adalah perasaan seseorang baik senang atau 

tidak atas kinerja suatu produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Anggota 

koperasi akan merasa puas, apabila hasil dari produk tersebut memenuhi 

harapan pelanggan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kepuasan 

anggota berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari hasil analisis regresi untuk variabel kepuasan anggota 

diperoleh nilai signifikan 0,005. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 

maka nilai t yang diperoleh signifikan. Hal ini bearti bahwa variabel 

kepuasan anggota berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi 

anggota sebesar 0,150. 

Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa kepuasan anggota 

termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 75,98 %. Dari hasil 

tersebut kepuasan anggota di KUD Makmur Jaya dalam kategori tinggi 

karena pelayanan yang diberikan pengurus kepada anggota dapat 

dikatakan memuaskan. Hal ini dapat dilihat harapan yang diinginkan oleh 

anggota dan koperasi adalah sama, pelayanan yang memuaskan dapat 

mempengaruhi anggota untuk melakukan kembali transaksi produk 

(barang atau jasa) dan juga dapat mempengaruhi anggota untuk 

merekomendasikan pelayanan koperasi kepada pihak lain. 

(Tjiptono,2003:104). 
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2) Motivasi Anggota (X2) 

Motivasi anggota adalah kekuatan untuk membangkitkan 

seseorang dari keterpurukan yang kemudian berorientasi pada tujuan yang 

akan dicapai dan mempunyai target yang jelas pada diri sendiri atau 

kelompok. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa motivasi anggota 

berpengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil analisis regresi diproleh nilai signifikan 0,004. Karena nilai 

signifikan kurang dari 0,05 maka nilai t yang diperoleh signifikan, hal ini 

bearti bahwa variabel motivasi anggota berpengaruh secara signifikan 

terhadap partisipasi anggota sebesar 0,164. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yaitu motivasi anggota 

termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 71,61%. Dari data 

tersebut motivasi anggota di KUD Makmur Jaya dalam kategori tinggi, hal 

ini dapat ditunjukan dorongan ikut serta dalam kegiatan yang ada dan 

dorongan dalam permodalan. Hal ini menunjukan terpenuhinya kebutuhan 

dengan memanfaatkan berbagai unit usaha yang ada di KUD Makmur Jaya 

belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu anggota perlu meningkatkan 

motivasi anggota untuk dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dalam 

seluruh kegiatan yang ada di KUD Makmur Jaya. (Handoko, 1992: 60). 

3) Tingkat Kepercayaan Anggota (X3) 

Tingkat kepercayaan anggota merupakan mengarah pada kesan 

atau pendapat atau penilaian positif seorang anggota terhadap koperasinya 

baik bersifat pandangan pribadi atau individu. Hasil analisis regresi 
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menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan anggota berpengaruh signifikan 

terhadap partisipasi anggota. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi 

diproleh nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 

maka nilai t yang diperoleh signifikan, hal ini bearti bahwa variabel 

tingkat kepercayaan anggota berpengaruh secara signifikan terhadap 

partisipasi anggota sebesar 0,196. 

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa tingkat kepercayaan 

anggota termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 77,87 %. Dari 

hasil tersebut tingkat kepercayaan anggota di KUD Makmur Jaya dalam 

kategori tinggi, hal tersebut karena para anggota hanya percaya pada unit 

usaha tertentu saja misalnya : unit simpan pinjam, unit sapi kreman, dan 

unit listrik. Dan mereka menganggap bahwa unit usaha yang lain kurang 

bermanfaat bagi anggota. Walaupun begitu partisipasi anggota tetap tinggi, 

dan diharapkan koperasi dapat meningkatkan layanan pada unit usaha 

yang telah tersedia, agar anggota dapat memanfaatkan unit usaha koperasi 

semaksimal mungkin. (Ruslan, 1995: 60). 

4) Lingkungan Usaha (X4) 

Lingkungan usaha adalah keseluruhan dari faktor-faktor ekstern 

yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa lingkungan usaha berpengaruh 

signifikan terhadap partisipasi anggota. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

analisis regresi diproleh nilai signifikan 0,011. Karena nilai signifikan 

kurang dari 0,05 maka nilai t yang diperoleh signifikan, hal ini bearti 
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bahwa variabel lingkungan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap 

partisipasi anggota sebesar 0,093. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yaitu lingkungan usaha dalam 

kategori baik dengan persentase 78,08%. Dari data tersebut lingkungan 

usaha di KUD Makmur Jaya dalam kategori baik, hal ini dapat ditunjukan 

dengan hubungan antara masyarakat sekitar dengan anggota koperasi baik, 

hubungan antar anggota koperasi baik, hubungan antara anggota dengan 

pengurus koperasi baik, hubungan antara masyarakat sekitar dengan 

pengurus koperasi baik, dan terciptanya hubungan baik antara koperasi 

dengan lembaga lain dalam pemupukan modal. (Suryana, 2003: 80-81). 

5) Kualitas Pelayanan (X5) 

Kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keingginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 

anggota. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi diproleh nilai 

signifikan 0,004. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 maka nilai t 

yang diperoleh signifikan, hal ini bearti bahwa variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi anggota sebesar 0,114. 

Hasil analisis deskriptif data menunjukan bahwa kualitas 

pelayanan koperasi termasuk dalam kategori baik dengan persentase 

76,32%. Dari data tersebut kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

koperasi kepada anggotanya dalam kategori baik, hal ini dapat ditunjukkan 
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dalam kecepatan petugas dalam melayani anggota sudah baik, daya 

tanggap pengurus kepada anggota pada waktu semua unit usaha sudah 

baik, dan sikap petugas dalam memahami keluhan anggota sudah baik. 

Meskipun kualitas pelayanan sudah baik, maka perlu ditingkatkan lagi 

kualitas pelayanan di semua unit usaha agar anggota tidak mudah pindah 

ke lembaga lain. (Tjiptono, 2003:28). 

1. Pengaruh kepuasan anggota terhadap partisipasi anggota KUD 

Makmur Jaya 

Ada pengaruh kepuasan anggota terhadap partisipasi anggota 

koperasi secara parsial dengan uji determinasi parsial (r
2
) sebesar 8,18%. 

Koefisien regresi kepuasan anggota pada persamaan regresi di atas 

menunjukkan hubungan yang positif, berarti peningkatan kepuasan 

anggota akan meningkatkan partisipasi anggota sebesar 0,150. Itu artinya 

kepuasan anggota dapat mempengaruhi partisipasi anggota koperasi. Maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepuasan anggota yang tinggi 

akan meningkatkan partisipasi anggota yang tinggi pula. 

2. Pengaruh motivasi anggota terhadap partisipasi anggota KUD 

Makmur Jaya 

Ada pengaruh motivasi anggota terhadap partisipasi anggota 

koperasi secara parsial dengan uji determinasi parsial (r
2
) sebesar 8,82%. 

Koefisien regresi motivasi anggota pada persamaan regresi di atas 

menunjukkan hubungan yang positif, berarti peningkatan motivasi anggota 

akan meningkatkan partisipasi anggota sebesar 0,164. Itu artinya motivasi 
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anggota dapat mempengaruhi partisipasi anggota koperasi. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan tingkat motivasi anggota yang tinggi akan 

meningkatkan partisipasi anggota yang tinggi pula. 

3. Pengaruh tingkat kepercayaan anggota terhadap partisipasi anggota 

KUD Makmur Jaya 

Ada pengaruh tingkat kepercayaan anggota terhadap partisipasi 

anggota koperasi secara parsial dengan uji determinasi parsial (r
2
) sebesar 

12,5%. Koefisien regresi tingkat kepercayaan anggota pada persamaan 

regresi di atas menunjukkan hubungan yang positif, berarti peningkatan 

tingkat kepercayaan anggota akan meningkatkan partisipasi anggota 

sebesar 0,196. Itu artinya tingkat kepercayaan anggota dapat 

mempengaruhi partisipasi anggota koperasi. Maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan tingkat kepercayaan anggota tinggi akan meningkatkan 

partisipasi anggota yang tinggi pula. 

4. Pengaruh lingkungan usaha terhadap partisipasi anggota KUD 

Makmur Jaya 

Ada pengaruh lingkungan usaha terhadap partisipasi anggota 

koperasi secara parsial dengan uji determinasi parsial (r
2
) sebesar 6,76%. 

Koefisien regresi lingkungan usaha pada persamaan regresi di atas 

menunjukkan hubungan yang positif, berarti peningkatan lingkungan 

usaha akan meningkatkan partisipasi anggota sebesar 0,093. Itu artinya 

lingkungan usaha dapat mempengaruhi partisipasi anggota koperasi. Maka 
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dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat lingkungan usaha yang baik akan 

meningkatkan partisipasi anggota yang baik pula. 

5. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota KUD 

Makmur Jaya 

Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota 

koperasi secara parsial dengan uji determinasi parsial (r
2
) sebesar 8,46%. 

Koefisien regresi kualitas pelayanan pada persamaan regresi di atas 

menunjukkan hubungan yang positif, berarti peningkatan kualitas 

pelayanan akan meningkatkan partisipasi anggota sebesar 0,114. Itu 

artinya kualitas pelayanan dapat mempengaruhi partisipasi anggota 

koperasi. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kualitas 

pelayanan yang baik akan meningkatkan partisipasi anggota yang baik 

pula. 

Besarnya pengaruh kepuasan anggota, motivasi anggota, dan 

tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan 

terhadap partisipasi anggota KUD Makmur Jaya secara simultan dapat 

dikatakan baik. Hal ini dapat diketahui dari nilai R
2
 sebesar 59,7% dan 

selebihnya 40,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Akan 

tetapi kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan anggota, 

lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama tetap 

mempunyai pengaruh terhadap partisipasi anggota koperasi sehingga 

semakin baik kepuasan anggota, motivasi anggota, tingkat kepercayaan 
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anggota, lingkungan usaha, dan kualitas pelayanan akan meningkatkan 

partisipasi anggota suatu koperasi. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka diperoleh 

perbedaan antara latar belakang dengan hasil penelitian. Di dalam latar 

belakang hanya berdasarkan observasi awal yang masih mendasar dan 

masih berupa asumsi dari penulis, tetapi setelah diadakan penelitian 

hasilnya menunjukkan lain dan itu lah hasil keadaan sebenarnya yang 

didapat dari penelitian. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian dengan judul faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan 

Jekulo Kudus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh partisipasi anggota KUD 

Makmur Jaya termasuk kriteria baik. Kepuasan anggota termasuk dalam 

kategori tinggi, motivasi anggota termasuk dalam kategori tinggi, tingkat 

kepercayaan anggota termasuk dalam kategori tinggi, lingkungan usaha 

termasuk dalam kategori baik, dan kualitas pelayanan termasuk dalam 

kategori baik. 

2. Ada pengaruh kepuasan anggota terhadap partisipasi anggota pada KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

3. Ada pengaruh motivasi anggota terhadap partisipasi anggota pada KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

4. Ada pengaruh tingkat kepercayaan anggota terhadap partisipasi anggota 

pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

5. Ada pengaruh lingkungan usaha terhadap partisipasi anggota pada KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. 

6. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota pada KUD 

Makmur Jaya Kecamatan Jekul Kudus. 
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7. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda kepuasan anggota, motivasi 

anggota, tingkat kepercayaan anggota, lingkungan usaha dan kualitas 

pelayanan terhadap partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya 

Kecamatan Jekulo Kudus adalah sebesar 59,7% dan sisanya yaitu sebesar 

40,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.  

5.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian kepuasan anggota dalam kategori tinggi 

dilihat dari masih rendahnya indikator melakukan kembali transaksi 

produk sehingga saran yang dapat diberikan adalah diharapkan KUD 

Makmur Jaya memberikan doorprize atau hadiah untuk anggotanya.  

2. Berdasarkan hasil penelitian motivasi anggota dalam kategori tinggi 

dilihat dari keikutsertaan dalam kegiatan koperasi, tetapi pada indikator 

kesadaran anggota dalam permodalan masih rendah. Sehingga saran yang 

dapat diberikan adalah diharapkan KUD Makmur Jaya menurunkan target 

laba untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam pemanfaatan jasa 

usaha koperasi. 

3. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepercayaan anggota dalam kategori 

tinggi dilihat dari mudah diajak bekerja sama merelisasikan program kerja 

koperasi, dan keteladanan pengurus dalam kegiatan berkoperasi, tetapi 

pada indikator memiliki kepentingan lebih besar terhadap koperasinya 

masih terlihat rendah, sehingga saran yang dapat diberikan adalah 

diharapkan KUD Makmur Jaya lebih memperhatikan kebutuhan 



 

 

117 

anggotanya baik di unit waserba maupun unit usaha yang lainnya, dengan 

menetapkan harga jual yang relatif lebih murah dari harga umum, dan 

menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggota 

yang relatif lebih baik dari para pesaing pasar.  

4. Berdasarkan hasil penelitian lingkungan usaha dalam kategori baik dilihat 

dari pelanggan, pesaing, lingkungan ekonomi, dan lingkungan teknologi, 

tetapi pada indikator lingkungan sosial masih kurang baik, saran yang 

dapat diberikan adalah diharapkan baik pengurus maupun anggota KUD 

Makmur Jaya dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan sesama 

anggota maupun warga sekitar dengan cara lebih bersikap ramah, 

menjalin komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tanpa membedakan 

status atau jabatan. 

5. Berdasarkan hasil penelitian kualitas pelayanan dalam kategori baik 

dilihat dari kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, tetapi pada 

indikator wujud fisik masih kurang baik, saran yang dapat diberikan agar 

KUD lebih teliti lagi dalam menawarkan barang yang akan dijual apakah 

barang yang ditawarkan masih bagus atau sudah rusak, agar anggota tidak 

kecewa dan pindah ke pesaing lain. 

6. Berdasarkan hasil penelitian partisipasi anggota dalam kategori baik 

dilihat dari keikutsertaan dalam RAT , dan pemanfaatan jasa usaha, tetapi 

pada indikator keikutsertaan dalam permodalan kurang baik, saran yang 

dapat diberikan adalah diharapkan KUD Makmur Jaya dapat membuat 

strategi bagaimana anggota dapat berpartisipasi baik dalam permodalan, 
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misalnya memberikan jatuh tempo yang lebih panjang kepada anggota, 

dan memberikan bunga kredit yang lebih rendah dari bunga umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

119 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ani, Catharina Tria. 2009. Psikologi Belajar. Semarang : UPT UNNES  

PRESS. 

Anoraga, panji. 2003. Manajemen Koperasi Teori dan Praktek. Jakarta:  

Batara. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta.  

  .2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Coll, K. Richard and Richard Chapman. 2000. Evaluating Service Quality 

for Cooperative Education Programs. 

http://www.apjce.org/volume_1/volume_1_2_pp_1_12.pd

f. (30 Juni 2011).   

  

Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas 

Kelompok. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. 

Handoko, Martin. 1992. Measuring Customer Satisfaction. Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama. 

Ismail, Agus Taufik. 2007. Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi 

Terhadap SHU di KPRI Tumbal Kecamatan Ciamis Kabupaten 

Ciamis.UNNES. 

 

Kartasapoetra, G. dkk. 1992. Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Jakarta : Rineka Cipta. 

   

Kotler, Philip. 2007. Manajemen Pemasaran. Edisi Keempat.Jakarta : PT 

Indeks. 

 

.2002. Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT Indeks. 

Kusnadi, Hendar. 2005. Ekonomi Koperasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi 

UI. 

 

Moekijat.2002. Motivasi dan Pengembangan Manajement. Bandung: 

Offset Alumni. 

http://www.apjce.org/volume_1/volume_1_2_pp_1_12.pdf.%20(30%20Juni%202011).
http://www.apjce.org/volume_1/volume_1_2_pp_1_12.pdf.%20(30%20Juni%202011).


 

 

120 

Mutis, Thoby. 1992. Pengembangan Koperasi. Jakarta: PT. Gramedia. 

Oesterberg, Peter., Karin Hakelius, dan Jerker Nilsson. 1997. Members’ 

Perseption of their Participation In the Governance of 

Cooperatives.http://emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload

/conf_EMNet/2007/papers/Oesterberg_Hakelius_Nilsson.pdf

. (30 Juni 2011). 

 

Prasetyo dan Janah. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Permai. 

Ropke, Jochen. 2003. Ekonomi Koperasi. Jakarta: Salemba Empat. 

Rusidi. 1992. Pengembangan Koperasi. Jakarta : PT. Gramedia Widia. 

Ruslan. 1995. Motivasi dan Pengembangan Manajement. Bandung: Offset 

Alumni. 

Sitio. Arifin, dan Tamba Halomoan. 2001. Koperasi Teori dan Praktek. 

Jakarta: Erlangga. 

Sudarsono dan Edilius. 2002. Koperasi Dalam Teori dan Praktek. Jakarta 

: PT. Rineka Cipta. 

Sudjana. 1997. Metode Statistik. Bandung: Tarsito. 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta.  

 

.   .2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.  

Suryana. 2003. Kewirausahaan. Jakarta : Salemba Empat. 

Susanto, AB.1999. Manajemen Pemasaran di Indonesia. Jakarta : 

Salemba Empat. 

 

Swasta, basu. 1993. Pengantar Bisnis Modern. Yogyakarta: Liberty.  

Tjiptono, Fandy . 2000. Strategi Pemasaran . Yogyakarta : ANDI 

Yogyakarta. 

 

2002. Manajemen Jasa. Yogyakarta:ANDI Yogyakarta. 

 

 

 

http://emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_EMNet/2007/papers/Oesterberg_Hakelius_Nilsson.pdf
http://emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_EMNet/2007/papers/Oesterberg_Hakelius_Nilsson.pdf
http://emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_EMNet/2007/papers/Oesterberg_Hakelius_Nilsson.pdf
http://emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_EMNet/2007/papers/Oesterberg_Hakelius_Nilsson.pdf


 

 

121 

2003. Total Quality Management. Yogyakarta : ANDI 

Yogyakarta. 

 

2004. Service, Quality, and Satisfaction. Yogyakarta : 

ANDI Yogyakarta. 

Umar, Husein. 2002.Riset Pemasaran dan Perilaku konsumen. Jakarta : 

PT.  Gramedia Pustaka Utama.. 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1990. Semarang: 

Diperbanyak oleh UNNES PRESS. 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Jakarta : 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Ui 

Widiyanti, Ninik. 1991. Manajemen Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta. 

2003. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Laporan Tahunan 

Pengurus dan Pengawas KUD Makmur Jaya Kecamatan 

Jekulo Kudus.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


