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PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI DENGAN

MASA KEANGGOTAAN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING

Ernita

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
Jl. Garu II No.93 Medan

ernitatarigan@umnaw.ac.id

Abstrak

Karakteristik utama koperasi bahwa koperasi mempunyai kemanfaatan ganda (ekonomi
dan sosial).  Selain itu juga, bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu
anggota sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan. Koperasi berfungsi dan berperan untuk
membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dapat dicapai jika ada partisipasi
aktif dari anggota. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota maka akan semakin tinggi
pula tingkat kesejahteraan anggota. Semakin lama seseorang menjadi anggota koperasi
berarti akan semakin tinggi partisipasinya dan akan semakin tinggi pula
kesejahteraannya. Populasi penelitian adalah koperasi yang masih menjalankan RAT di
Sumatera Utara, dan sampel penelitian terdiri dari seratus orang responden. Instrumen
yang digunakan adalah kuesioner, dengan skala Likert 1-5.  Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat korelasi yang nyata antara semua variabel bebas dengan kesejahteraan
anggota, dengan tingkat korelasi masing-masing sebesar rPA = 0.724**, rMA = 0.526**

rPAxMA = 0.659**. Model Persamaan Regresi Linear Berganda yang diperoleh adalah Y
= 0.904 + 0.733 PA +0.018 MA, dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0.724.
Partisipasi anggota dan masa keanggotaan secara nyata mempengaruhi peningkatan
kesejahteraan anggota, sedangkan masa keanggotaan tidak nyata dalam memoderasi
hubungan antara partisipasi anggota dengan kesejahteraan anggota pada koperasi di
Sumatera Utara.

Kata kunci : Kesejahteraan Anggota, Partisipasi Anggota, Masa Keanggotaan.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan organisasi koperasi di

Indonesia memiliki landasan yang

tertuang dalam Undang-Undang Dasar

1945 khususnya Pasal 33, yang

dijabarkan dalam UU No.12 Tahun 1967,

tentang pokok-pokok perkoperasian dan

disempurnakan lagi dengan UU No.25

Tahun 1992.  Sebagai sokoguru

perekonomian Indonesia bahwa koperasi

adalah badan usaha yang beranggotakan

orang-seorang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan.

Koperasi merupakan gerakan

ekonomi rakyat dan sokoguru

perekonomian nasional. Karakteristik
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utama koperasi yang membedakannya

dengan badan usaha lain adalah bahwa

anggota koperasi memiliki identitas

ganda (the dual identity member), yaitu

anggota sebagai pemilik dan sekaligus

pengguna jasa koperasi (user own

oriented firm) (Mutasowifin, 2002).  Dari

pengertian tersebut dapat diketahui

bahwa identitas sesungguhnya dari

koperasi ditegakkan dari tingginya

partisipasi anggota dalam melakukan

transaksi bisnis dengan

koperasinya.Manfaat ekonomi yang

diperoleh anggota koperasi merupakan

salah satu konsep penting yang

membedakannya dengan organisasi yang

berorientasi pada laba. Bagi perusahaan–

perusahaan swasta, mengakumulasi

keuntungan sebesar–besarnya adalah hal

yang wajar dilakukan. Akan tetapi,

sebuah koperasi akan kehilangan

identitas/jati dirinya bila hanya berusaha

meraih pencapaian keuangan saja dengan

mengabaikan kemanfaatan usaha yang

dilakukannya bagi para anggota koperasi

(Hardjosoekarto, 1994).

Untuk memenuhi syarat sebagai

sebuah organisasi, koperasi harus

merupakan suatu sistem kegiatan–

kegiatan yang diorganisasikan secara

sadar. Ini mengharuskan adanya

kegiatan–kegiatan yang didukung oleh

peran serta anggotanya. Jadi peran serta

anggota adalah mutlak untuk

mewujudkan koperasi sebagai sebuah

organisasi, sebagaimana dikehendaki

oleh Undang–undang Koperasi

(Swasono, 2003). Dengan kata lain,

kekuatan inti koperasi terletak pada

anggotanya. Partisipasi dapat dilihat

sebagai suatu alat untuk memuaskan

kebutuhan para anggota, sehingga

semakin tinggi tingkat partisipasi maka

semakin tinggi pula tingkat kemakmuran

anggota (Subyantoro, 1999).

Meningkatnya kesejahteraan

hidup anggota, sangat berkaitan dengan

terwujudnya peningkatan pendapatan

anggotanya, sedangkan terwujudnya

peningkatan pendapatan dikarenakan

para anggota dapat meningkatkan

produksinya yang dipasarkan melalui

koperasi dengan harga yang layak.

Peningkatan produksi hanya akan

tercapai, selain karena adanya kegiatan

kerja para anggota adalah juga karena

pihak koperasi mampu memberikan

pembinaan, pengarahan dan penyuluhan

tentang pola kerja yang menguntungkan

(Mutasowifin, 2002).

2.  METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak

bulan Juli sampai dengan bulan Agustus

2014.  Penelitian dilakukan di beberapa

koperasi yang ada di Kota Medan dan

Binjai, serta di beberapa kabupaten
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seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai

dan Langkat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan

metode deskriptif-kuantitatif. Metode

deskriptif digunakan untuk mendapatkan

data pribadi responden, sedangkan

metode analisis kuantitatif digunakan

untuk mendapatkan jawaban responden

atas seluruh variable kajian.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini

adalah semua organisasi koperasi yang

aktif, yaitu organisasi koperasi yang

masih melaksanakan Rapat Anggota

Tahunan (RAT). Menurut data dari

Kantor Dinas Koperasi dan UKM

Sumatera Utara (2013), ada ± 130 unit

koperasi yang tergolong berkualitas.

Penetapan sampel dilakukan secara

puspossive (sengaja), yaitu koperasi yang

dikelola oleh masyarakat biasa, bukan

dikelola oleh suatu lembaga/instansi

tertentu.Ukuran sampel yang digunakan

adalah 100 orang responden anggota

koperasi.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan terdiri atas dua

bagian, yaitu data primer dan data

sekunder.  Data primer dikumpulkan

langsung menggunakan kuesioner

penelitian yang telah dirancang terlebih

dahulu sesuai dengan variable kajian.

Kuesioner diantar langsung kepada

responden pada setiap koperasi yang telah

menjadi sampel dalam penelitian ini. Data

sekunder diperoleh dari Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sumatera Utara.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan

pada penelitian ini adalah analisis

deskriptif, analisis korelasi dan analisis

regresilinear berganda, dengan bantuan

Program SPSS v 20.Instrumen penelitian

yang digunakan adalah kuesioner

menggunakan kuesioner dengan skala

Likert 1-5.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Penelitian Pendahuluan

Pada penelitian ini melibatkan 30 orang

responden anggota koperasi. Pada Tabel

5.2 diringkaskan hasil ujian reliabilitas

pada instrumen kajian.

Tabel 5.2  Ringkasan Hasil Uji
Reliabilitas Instrumen pada Penelitian

Pendahuluan

Variabel
Koefisien

Cronbach α Status

Kesejahteraan
Anggota (KA)

0.777 Reliable

Partisipasi
Anggota (PA)

0.672 Reliable

Dari Tabel 5.2 di atas dapat

dilihat bahwa kesemua variabel pada

instrumen kajian adalah dapat dipercaya

(reliable) karena memiliki nilai koefisien

Cronbach alpha masing-masing sebesar

0.777 untuk variabel kesejahteraan

anggota dan 0.672 untuk variabel
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partisipasi anggota.Hal ini berarti bahwa kedua variabel ini dapat dipercaya (

reliable) sebagai instrument yang digunakan dalam kajian sebenarnya.

Adapun rincian defenisi operasional kajian seperti pada Tabel 3.1 di bawah ini.
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Tabel 3.1  Rincian Defenisi Operasional

Variabel Kajian

Hasil Uji Penelitian Sebenarnya

Hasil Uji Reliabilitas

Berikut ini, pada Tabel 5.3

diringkaskan hasil uji reliabilitas

instrumen kuesioner penelitian.

Tabel 5.5  Ringkasan Hasil Uji

Reliabilitas Kuesioner pada Penelitian

Sebenarnya

Variabel
Koefisien
Cronbach α Status

Kesejahteraan
Anggota (Y)

0.897 Reliable

Partisipasi
Anggota (X)

0.824 Reliable

Dari Tabel 5.5 di atas dapat

dilihat bahwa variabel kesejahteraan

anggota memiliki nilai koefisien

Cronbach Alpha sebesar 0.897 dan

untuk variabel partisipasi anggota

memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha

sebesar 0.824.  Hal ini berarti bahwa

semua instrumen variabel kajian adalah

reliable, karena memiliki nilai Cronbach

Alpha ≥ 0.6.

Hasil Uji Validitas

Pada kajian pendahuluan nilai

koefisien Cronbach Alpha pada variabel

kesejahteraan anggota sebesar 0.793, dan

meningkat menjadi 0.897 pada penelitian

sebenarnya, sedangkan nilai koefisien

Cronbach Alpha untuk variabel

partisipasi anggota pada penelitian

pendahuluan sebesar 0.672  dan

meningkat menjadi sebesar 0.824 pada

penelitian sebenarnya. Semua item yang

diukur pada kedua variabel kajian

memiliki nilai Corrected item total

correlation yang bernilai positif sehingga

dikatakan valid digunakan pada kajian

sebenarnya.

Uji Andaian Klasik

Uji Normalitas

Untuk melihat normalitas data maka

dapat digunakan uji Normalitas

Kolmogorov Smirnov.

Tabel 5.7 Uji Normalitas Kolmogorov-

Smirnov

Dari Table 5.7 di atas terlihat

bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari

variabel yang diamati yaitu partisipasi

anggota, kesejahteraan anggota dan masa

keanggotaan, masing-masing memiliki

nilai p=0.093; p=0.249; dan p=0.723,

artinya bahwa semua variabel kajian

memiliki p>0.05, sehingga disimpulkan

bahwa data berdistribusi normal, artinya
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bahwa data dapat diuji menggunakan

statistik parametrik.

Uji Multikolinearitas

Untuk melihat adanya suatu

hubungan linear yang sempurna antara

beberapa maupun semua variabel bebas

maka dilakukan uji multikolinearitas Uji

multikolinearitas dapat diamati dari nilai

Varians Inflation Factor (VIF) dan

Tolerance. Jika nilai VIF ada disekitar

satu dan angka Tolerance mendekati

satu, mungkin terjadi multikolinearitas

(Singgih, 2001). Akan tetapi, bila nilai

Tolerance> 0.10 dan VIF <10, maka

pada model regresi tidak terjadi

multikolinearitas. Dari data di atas

didapati bahwa tidak terjadi

multikolinearitas.

Tabel 5.8  Ringkasan Hasil Uji

Multikolinearitas

Model
Collinearity Statistics

Tolerance VIF

Partisipasi
Anggota (X)

.910 1.098

Kesejahteraan
Anggota  (Y)

.440 2.272

Masa
Keanggotaan
(M)

.354 2.825

Uji Heteroskedastisitas

Dari Gambar 5.2 terlihat bahwa

plot residu adalah acak, tidak

menggambarkan adanya gaya tertentu

seperti bergelombang, melebar ataupun

menyempit, sehingga disimpulkan bahwa

model regresi linier terbebas daripada

heteroskedastisitas.

Gambar 5.7 Hasil Kajian Kolom Plot

Analisis Korelasi Rank Spearman’s

Pada Tabel 5.9 di bawah terlihat

bahwa semua variabel bebas yaitu

partisipasi anggota (PA) dan masa

keanggotaan (MA) serta interaksi antara

keduanya (PAxMA) secara signifikan

berkorelasi dengan variabel terikat

dengan variabel kesejahteraan anggota,

dengan koefisien korelasi Spearman’s

rho masing-masing sebesar rPA =

0.724**, rMA = 0.526** rPAxMA =

0.659**, sedangkan variabel masa

keanggotaan (MA) serta interaksi

(PAxMA) secara signifikan berkorelasi

dengan variabel partisipasi anggota,

dengan koefisien korelasi Spearman’s

rho masing-masing sebesar rMA =

0.341** dan rPAxMA= 0.537**. Adapun

interaksi (PAxMA) secara signifikan

berkorelasi dengan variabel masa

keanggotaan (MA), dengan koefisien
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korelasi Spearman’s rho sebesar

rPAxMA = 0.968**

Tabel 5.9  Koefisien Korelasi

Rank Spearman dari Variabel Kajian

Analisis Regresi Linier Berganda

Pada Tabel 5.10 terlihat bahwa

kesemua variabel yang diteliti

menunjukkan pengaruh yang nyata

terhadap kesejahteraan anggota, dengan

nilai R2 sebesar 0.724, artinya adalah

bahwa perubahan 72.4% dari variabel

kesejahteraan anggota dapat dijelaskan

oleh variabel bebas yaitu partisipasi

anggota dan lama masa keanggotaan,

sedangkan selebihnya 27.6% dijelaskan

oleh variabel lain diluar variabel bebas

yang dikaji.

Tabel 5.10  Ringkasan Hasil Uji

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari Tabel 5.10 di atas, diperoleh

nilai F sebesar 127.299** dengan α < 1%,

bermakna bahwa variabel bebas secara

sangat signifikan mempengaruhi

kesejahteraan anggota. Model Persamaan

Regresi Linier Berganda dari hasil

penelitian, yaitu sebagai berikut:

Y = 0.904 + 0.733 PA +0.018 MA,

dimanaY adalah kesejahteraan anggota

dan PA(partisipasi anggota) dan MA

(masa keanggotaan).

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hierarki

Dari  Tabel 5.11 , hasil kajian

menunjukkan bahwa:

Tabel 5.11  Hasil Analisis Regresi

Berganda Hierarki Variabel Masa

Keanggotaan

Nota: * p <0.05, ** p <0.01, ***

p <0.001

Tahap 1 : Partisipasi anggota (PA)

menunjukkan pengaruh

yang signifikan terhadap

kesejahteraan anggota

koperasi, dengan koefisien β

= 0.836***, dan p = 0.000.
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Tahap 2 : Partisipasi anggota koperasi

(PA) dan masa keanggotaan

(MA) masing-masing

menunjukkan pengaruh

yang signifikan terhadap

kesejahteraan anggota

koperasi, dengan koefisien β

= 0.786*** dan p = 0.000

untuk variabel partisipasi

anggota, dan dengan

koefisien β = 0.168** dan p

= 0.003 untuk variabel masa

keanggotaan.

Tahap 3 : Pengaruh interaksi antara

variabel Partisipasi Anggota

(PA) dan Masa

Keanggotaan (MA),

menunjukkan adanya

perubahan dalam R2 (ΔR2)

secara sangat nyata dari

tahap satu (ΔR2 = 0.699) ke

tahap kedua (ΔR2 = 0.026)

pada p = 0.003. Akan tetapi,

tidak ada perubahan yang

nyata dari tahap kedua (ΔR2

= 0.026) ke tahap ketiga

(ΔR2=0.001) pada p =

0.575. Demikian juga

perubahan dalam F (ΔF)

pada interaksi variabel

Partisipasi Anggota (PA)

dengan variabel Masa

Keanggotaan (MA) terjadi

secara sangat nyata dari

tahap satu (ΔF = 227.085)

ke tahap kedua (ΔF = 8.993)

pada p = 0.003. Akan tetapi,

tidak ada perubahan yang

nyata dari tahap kedua (ΔF

= 8.993) ke tahap ketiga

(ΔF=0.316) pada p = 0.575.

Ini bermakna bahwa

interaksi antara partisipasi

anggota dan masa

keanggotaan tidak nyata

dalam meningkatkan

kesejahteraan anggota

koperasi, dengan koefisien β

= 0.492 dan p = 0.575.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan

bahwa masa keanggotaan tidak nyata

memoderasi hubungan antara partisipasi

anggota dan kesejahteraan anggota

koperasi di Sumatera Utara.

3.2 PEMBAHASAN

Dari hasi uji analisis regresi

berhirarki di atas, terlihat bahwa kualitas

partisipasi anggota yang baik

memberikan kesejahteraan yang baik

pula kepada anggota koperasi. Demikian

pula dengan masa keanggotaan, dimana

semakin lama masa keanggotaan

seseorang maka semakin baik pula

kesejahteraan anggota tersebut. Akan

tetapi, semakin tinggi partisipasi seorang

anggota yang telah lama menjadi anggota

pada koperasi tersebut, tidak secara nyata

memiliki kesejahteraan anggota yang
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baik pula.  Hal ini dikarenakan oleh aktif

atau tidaknya seorang dalam

berpartisipasi pada suatu koperasi, tidak

dipengaruhi oleh lama ataupun barunya

orang tersebut menjadi anggota pada

koperasi tersebut. Meskipun seseorang

baru saja menjadi anggota pada suatu

koperasi, tetapi iaaktif berpartisipasi,

maka anggota tersebut akan memiliki

kesejahteraan yang baik.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pengujian analisis

regresi berganda dan uji korelasi, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi yang nyata

antara semua variabel bebas

(partisipasi anggota dan masa

keanggotaan, serta interaksi

keduanya) dengan variable terikat

kesejahteraan anggota

2. Diperoleh Model Persamaan

Regresi: Y = 0.904 + 0.733 PA

+0.018 MA, dengan koefisien

determinasi R2 sebesar 0.724.

3. Partisipasi anggota dan masa

keanggotaan secara nyata

meningkatkan kesejahteraan

anggota pada koperasi di

Sumatera Utara.

4. Variabel masa keanggotaan tidak

nyata dalam memoderasi

hubungan antara partisipasi

anggota dengan kesejahteraan

anggota pada koperasi di

Sumatera Utara.
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