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RINGKASAN 

 

Pada Tahun Pertama penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model pengem-

bangan dalam meningkatkan partisipasi anggota dalam berkoperasi, dan pada Tahun 

Kedua penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu konsep penilaian kinerja koperasi 

yang sesuai dengan visi isi dan manfaat ganda yaitu ekonomi dan social pada koperasi 

menggunakan Balanced Scorecard di Indonesia.  Penelitian dilakukan di beberapa kabu-

paten dan kota di Sumatera Utara. Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam 

menentukan kemajuan suatu koperasi. Kedudukan anggota dalam koperasi sebagai pem-

ilik (owners) dan juga sebagai pelanggan (users) sangat menentukan maju atau mundurnya 

usaha koperasi. Tanpa partisipasi anggota, maka koperasi tidak akan ada artinya. Banyak-

nya faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi anggota telah dikaji dalam suatu 

model sebagai upaya untuk menemukan solusi terhadap masalah rendahnya tingkat 

partisipasi anggota di Indonesia.  Pada Tahun Kedua, kajian ini menguji hubungan antara 

variable bebas partisipasi anggota (diperoleh dari kajian Tahun I) dengan variable terikat 

yaitu kinerja koperasi menggunakan Balanced Scorecard dengan ke-empat perspektifnya, 

yaitu perspektif keanggotaan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis inernal dan 

perspektif pendidikan dan pembelajaran. Data penelitian dianalisis menggunakan uji ko-

relasi Pearson dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi yang nyata antara ke-empat sub variabel bebas partisipasi anggota yaitu 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam penyertaan modal, partisipasi 

dalam menikmati hasil/layanan, dan partisipasi dalam mengawasi, dengan variable terikat 

yaitu kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced Scorecard, dengan tingkat korelasi 

masing-masing sebesar r1 = 0.724, r2 = 0.732, r3 = 0.487, dan r4 = 0.277.  Selanjutnya 

diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut: Y = -0.107 + 0.838 PA, dengan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0.953.  Dari hasil penelitian pada Tahun Kedua ini telah diperoleh suatu 

konsep penilaian kinerja koperasi menggunakan Balanced Scorecard, dengan ke-empat 

perspektifnya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan manfaat ganda koperasi.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsep penilaian kinerja koperasi menggunakan Balanced Scorecard terdiri 

dari empat perspektif, yaitu perspektif keanggotaan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis 

internal dan perspektif pendidikan dan pembelajaran.   

 

Kata Kunci:  Partisipasi anggota, Kinerja, Balanced Scorecard. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, 

Indonesia, Malaysia) pada tahun 1997 telah menjadi saksi sejarah dan sekaligus mem-

berikan pelajaran berharga bahwa sesungguhnya pengembangan ekonomi bangsa yang 

berbasis konglomerasi adalah rentan terhadap badai krisis moneter. Sementara itu, 

ekonomi kerakyatan (termasuk koperasi) mampu menunjukkan daya tahannya terhadap 

gempuran badai krisis moneter yang melanda Indonesia.  Pada era globalisasi dan 

perdagangan bebas yang disponsori oleh kekuatan kapitalis saat ini menyebabkan se-

makin ketatnya persaingan usaha diantara pelaku-pelaku ekonomi berskala inter-

nasional. Dalam sistem perdagangan bebas tersebut, koperasi berhadapan dengan perus-

ahaan-perusahaan multi nasional yang dikelola dengan mengedepankan prinsip ekonomi 

rasional melalui penerapan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas, dimana kedua 

organisasi ini dalam banyak hal tidak sebanding kekuatannya. Oleh karena itu agar tetap 

bertahan hidup, maka organisasi koperasi yang dikenal sebagai the third way perlu 

diberdayakan karena koperasi merupakan tulang punggung perekonomian rakyat di 

pedesaan. 

Suwatno (2010) telah melakukan kajian tentang strategi pemberdayaan koperasi 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia telah menyimpulkan bahwa pem-

berdayaan koperasi terutama dilakukan dengan pemberdayaan anggota koperasi sendiri. 

Keberhasilan pemberdayaan koperasi sangat bergantung pada partisipasi anggota 

koperasi sebagai pelaku sekaligus stakeholder, karena sejatinya koperasi merupakan or-

ganisasi swadaya yang bertumpu pada kekuatan partisipasi anggotanya.   

Para pakar koperasi seperti Hanel (1985), Munkner (1987), dan Soewardi (1995) 

memiliki kesamaan pandangan bahwa partisipasi anggota merupakan faktor penentu 

keberhasilan koperasi, sehingga partisipasi anggota yang rendah dapat mempengaruhi 

perkembangan dan pencapaian tujuan koperasi.  Permasalahan partisipasi anggota meru-

pakan permasalahan kompleks karena melibatkan banyak faktor dan dimensi yang sal-

ing mempengaruhi satu dengan lainnya, seperti dimensi didalam diri manusia itu sendiri, 

lingkungannya, maupun dimensi dari pelaku organisasi lainnya. Faktor didalam diri 

manusia seperti faktor motivasi dan persepsi anggota, keduanya merupakan yang saling 
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berinteraksi satu dengan lainnya.  Motivasi anggota dalam berkoperasi terbagi ke dalam 

motivasi materil dan non materil.  Dimensi lingkungan yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi anggota seperti kualitas pelayanan, kemampuan manajemen, sarana dan 

prasarana yang tersedia, pendidikan dan sebagainya. Dimensi dari pelaku organisasi 

yang turut mempengaruhi partisipasi anggota seperti manajemen yang dilakukan oleh 

keterbukaan pengurus/pengelola, seperti transparansi, inovasi, kerjasama, dan se-

bagainya.  Kesemua dimensi yang terkait di atas akan saling mempengaruhi.   

Selain faktor partisipasi anggota, maka faktor penilaian terhadap kinerja koperasi 

yang dilakukan selama ini juga masih belum mampu memberikan informasi secara me-

nyeluruh sesuai dengan kemanfaatan ganda (sosial dan ekonomi) yang dimiliki koperasi.  

Penilaian yang ada selama ini hanya lebih mempertimbangkan manfaat ekonomi yang 

diperoleh anggota, sedangkan manfaat sosial kurang diperhitungkan.  Hal ini terbukti 

dari berbagai publikasi laporan kinerja koperasi yang disampaikan oleh Departemen 

Koperasi dan UMKM setiap tahunnya, yang tidak pernah melaporkan kinerja sosial dari 

koperasi (seperti perkembangan pendidikan dan pelatihan koperasi, partisipasi anggota, 

pelayanan kepada anggota, kerjasama koperasi, kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitar). 

Pada Tahun pertama program penelitian ini (Tahun 2014), telah dilakukan suatu 

kajian mengenai pengembangan model partisipasi anggota pada koperasi di Sumatera 

Utara.  Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi anggota pada koperasi sangat di-

pengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi (materil dan non materil), kualitas pe-

layanan, sarana dan prasarana yang tersedia, dan kemampuan manajerial pengurus. Se-

lanjutnya, pada Tahun Kedua (2015), peneliti bermaksud ingin menguji hubungan antara 

partisipasi anggota dengan kinerja koperasi secara sosial dan ekonomi menggunakan 

konsep Balanced Scorecard.  

Penilaian kinerja pada suatu organisasi adalah merupakan bagian yang esensial 

dari manajemen.  Konsep kinerja (performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah pen-

capaian hasil atau degree of accomplishment (Byars and Rue, 1981). Hal ini berarti 

bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi 

dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

Oleh karena itu, informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi 

apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan 
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atau belum. Sebagai suatu pedoman, bahwa dalam menilai kinerja suatu organisasi seha-

rusnya dikembalikan kepada tujuan awal dibentuknya organisasi tersebut (Poister, 

2003).  

Sebagai suatu organisasi yang memiliki karakteristik yang khas dan berbeda 

dengan organisasi lainnya, maka koperasi juga membutuhkan sistem penilaian yang 

sesuai dengan karakteristik koperasi. Karakteristik utama koperasi yang mem-

bedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas 

ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan atau pengguna jasa. 

Selain itu, koperasi juga memiliki kemanfaatan ganda, yaitu manfaat di bidang ekonomi 

dan manfaat di bidang sosial.  Oleh karena itu, organisasi koperasi membutuhkan adanya 

suatu konsep yang tepat dan menyeluruh dalam menilai kinerjanya. Konsep penilaian 

kinerja menggunakan Balanced Scorecard merupakan suatu konsep yang memberikan 

penilaian kinerja secara menyeluruh.  Konsep ini memandang kinerja organisasi melalui 

empat perspektif, yaitu; perspektif keanggotaan/pelanggan, perspektif keuangan, per-

spektif bisnis internal, dan perspektif inovasi, pendidikan dan pertumbuhan, dimana se-

luruh perspektif ini saling berhubungan antara perspektif yang satu dengan perspektif 

yang lain.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang timbul pada pertumbuhan koperasi di negara kita yaitu pertum-

buhan kuantitas koperasi tidak diimbangi dengan kualitas yang baik sehingga banyak 

koperasi yang tidak aktif. Faktor utama penyebabnya adalah karena masih rendahnya 

partisipasi anggota, padahal partisipasi anggota sangat penting peranannya untuk 

memajukan dan mengembangkan koperasi. Permasalahan partisipasi anggota pada 

koperasi merupakan permasalahan multi dimensi, sehingga tidak dapat dipandang hanya 

dari satu sisi saja.  

Selain itu, masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam menilai kinerja 

koperasi adalah system penilaian haruslah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya.  Sebagai organisasi yang mengemban misi sosial dan ekonomi sekaligus, 

maka penilaian kinerja koperasipun harus mencakup kinerja sosial dan ekonomi.  Oleh 

karena itu, pada Tahun Kedua (2015), peneliti bermaksud menguji hubungan antara 

partisipasi anggota dengan kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced Scorecard, 

yang memandang kinerja dari empat perspektif. 
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1.3   Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah pada penelitian tahun kedua ini adalah: 

1. Penelitian ini memodifikasi, menambahkan dan menyesuaikan berbagai indicator 

penilaian kinerja koperasi yang pernah ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah sebelumnya ke dalam empat perspektif dalam konsep Bal-

anced Scorecard. 

2. Penelitian ini dilakukan di beberapa kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Koperasi mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat penting di dalam sistem 

perekonomian nasional Indonesia karena koperasi merupakan sokoguru perekonomian 

Indonesia.  Hal tersebut tercantum di dalam UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 33 ayat 

1, yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar 

kekeluargaan". Pasal tersebut secara implisit menunjukkan bahwa kedudukan koperasi 

sangat penting, karena koperasi merupakan badan usaha yang berdasarkan dasar 

kekeluargaan, sehingga koperasi diyakini dapat diandalkan untuk menopang 

perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, koperasi mem-

iliki misi sebagai stabilitator ekonomi disamping sebagai agen pembangunan. 

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional telah menyadarkan ban-

yak pihak bahwa pengelolaan ekonomi yang mengandalkan perusahaan besar telah 

membuat rapuh basis ekonomi nasional. Ketika krisis moneter terjadi, banyak perus-

ahaan besar yang mengalami stagnasi dan terpuruk usahanya.  Namun di tengah kondisi 

perekonomian nasional yang lemah tersebut ternyata usaha kecil, menengah dan 

koperasi masih dapat bertahan dan menjadi tumpuan untuk berperan dalam menjalankan 

roda perekonomian nasional. Peran koperasi di dalam perekonomian nasional harus 

terus ditingkatkan sehingga koperasi benar-benar mampu menjalankan peranannya da-

lam menggerakkan ekonomi rakyat. 

 

2.1 Pengertian Umum Koperasi 

Organisasi koperasi adalah organisasi yang dimiliki sekaligus dioperasikan un-

tuk kepentingan anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha 

ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan 

masyarakat. Kata koperasi, bukan berasal dari Bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari 

bahasa Inggris: co-operation, cooperative, atau bahasa Latin: coopere, atau dalam ba-

hasa Belanda: cooperatie, cooperatieve, yang kurang lebih artinya adalah bekerja ber-

sama-sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerjasama.  

 Cita-cita berkoperasi tumbuh dan berkembang dari berbagai ide yang 

melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri 

berwujud sebagai koperasi. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian 
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melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas, atau sendi-sendi dasar koperasi. Beberapa 

ide yang melandasi lahirnya prinsip koperasi antara lain adalah solidaritas, demokrasi, 

kemerdekaan, alturisme (sikap memperhatikan kepentingan orang lain selain kepent-

ingan diri sendiri), keadilan, keadaan perekonomian negara dan peningkatan kesejahter-

aan masyarakat. 

 Kerjasama (cooperation) bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, bahkan 

secara universal, mungkin sama panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. 

Manusia memiliki naluri untuk bergaul, bersosialisasi dan ber homo homini socius se-

hingga tidak mungkin seseorang dapat hidup sendiri. Sebagai anggota masyarakat, 

seseorang tentu memiliki naluri untuk bekerjasama dan tolong menolong. Di setiap 

negara di dunia dengan mudah dapat ditemukan bentuk-bentuk kerjasama yang bersifat 

"gemeinschaft" atau semacam paguyuban. Misalnya perkumpulan tolong menolong, 

arisan, perkumpulan yang mengurus acara perkawinan, perkumpulan yang mengurus 

pembuatan rumah secara bersama-sama, perkumpulan yang mengurus acara kematian, 

perkumpulan persaudaraan dan sebagainya, yang pada umumnya diikat kuat oleh se-

mangat kerjasama yang tinggi. 

Organisasi Buruh Sedunia (International Labor Organization/ILO), dalam 

resolusinya No. 127 yang dibuat pada Tahun 1966, membuat batasan mengenai ciri-ciri 

utama koperasi.  Cooperative is an association: 

(1)  of persons usually of limited man (merupakan perkumpulan orang-orang); 

(2)  who have voluntary jointed together (yang secara sukarela bergabung bersama); 

(3)  to achieve a common economic and through the formation of a demokratically 

controlled business organization (untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama 

melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis) dan; 

(4)  making equitable contribution to the capital required and accepts a fair share of 

the risks and benefits of the undertaking (yang memberikan kontribusi modal 

yang sama dan menerima bagian resiko dan manfaat yang adil dari usaha di mana 

anggota aktif berpartisipasi).  

 

 Selanjutnya dalam pemyataan tentang jatidiri koperasi yang dikeluarkan oleh 

Aliansi Koperasi Sedunia (International Cooperatives Alliance/ICA), pada kongres ICA 

di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, yang mencakup rumusan-rumusan 

tentang definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi 
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didefinisikan sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara su-

karela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya 

bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. 

Adapun makna koperasi dalam uraian ini adalah sebagaimana dimaksud di da-

lam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, 

mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di 

bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 

 Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang 

menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:  

a.  Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan 

kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui 

pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis;  

b.  Koperasi adalah perusahaan, dimana orang-orang berkumpul tidak untuk 

menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebu-

tuhan dan kepentingan ekonomi; 

c.  Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada ang-

gotanya. 

 

2.2 Perkembangan Koperasi di Indonesia 

Perkembangan koperasi di Indonesia saat ini banyak mengalami pasang surut. 

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang merupakan perkumpulan orang-orang terma-

suk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, menggabungkan 

diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama se-

bagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.  Kerugian dan keuntungan ditanggung 

dan dinikmati bersama secara adil, pengawasan dilakukan oleh anggota, mempunyai si-

fat saling tolong menolong, dan membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan 

simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota. 

Pada awalnya, pengembangan koperasi di Indonesia disebabkan oleh dukungan 

pemerintah untuk memajukan perekonomian di Indonesia, dengan menjalankan pro-

gram-program tersebut dalam kurun waktu yang lama. Dalam perjalanannya, perkem-

bangan koperasi Indonesia ini memiliki ruang lingkup usaha yang berbeda-beda dari 
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waktu ke waktu bergantung pada kondisi lingkungan bangsa Indonesia. Perkembangan 

koperasi Indonesia terjadi sesuai perubahan zaman dan kebutuhan. 

Dahulu, pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada 

kegiatan simpan-pinjam maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada 

kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan dan kemudian koperasi yang 

menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. 

Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada ke-

cenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis 

kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil langkah-langkah kegiatan usaha 

yang paling mudah mereka kerjakan terlebih dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-

barang keperluan produksi bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun 

kegiatan penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan kegiatan 

simpan-pinjam dan sebagainya. 

Seperti halnya di Eropa, perkembangan koperasi Indonesia juga lahir karena mo-

tivasi kemelaratan rakyat. Rakyat Indonesia melarat akibat penjajahan yang dilakukan 

oleh Belanda dan Jepang. Selama penjajahan itulah kekayaan bangsa Indonesia terus 

dikuras oleh kaum penjajah. Kondisi penjajahan di Indonesia membuat rakyat menjadi 

miskin dan melarat.  Perekonomian bangsa dikuasai oleh para penjajah. Masyarakat 

yang masih bodoh dan terbelakang sering dibohongi oleh para tengkulak, lintah darat, 

dan ijon. Melihat kondisi memprihatinkan ini, kemudian seorang tokoh bernama R. A. 

Wiriatmadja mendirikan koperasi simpan pinjam pada tahun 1986. Pendirian koperasi 

pertama di Indonesia inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal perkembangan 

koperasi Indonesia.   

R.A. Wiriatmadja merupakan seorang patih dari Purwokerto (1896). Ia sangat 

berjasa dalam menolong para pegawai, pedagang kecil, dan para petani dari cengkraman 

jahat para lintah darat. R.A. Wiriatmadja mendirikan koperasi yang menekankan pada 

kegiatan simpan pinjam untuk menolong rakyat kecil.  Ia menggunakan uangnya sendiri 

untuk memodali perjuangannya mendirikan koperasi. Perjuangan R.A. Wiriatmadja da-

lam mengembangkan koperasi kemudian dilanjutkan oleh De Wolf Van Westerrode. Ia 

merupakan seorang asisten Residen wilayah Purwokerto dari Banyumas. De Wolf ban-

yak mengembangkan koperasi dengan ilmu yang dipelajarinya di Eropa. Ia kemudian 

menerapkan sistem kerja "wolksbank" dengan cara "Raiffeisen". Raiffeisen merupakan 

istilah untuk koperasi simpan pinjam bagi kaum tani. De Wolf juga mempelajari 

"Schulze-Delitzsch", yakni koperasi simpan pinjam yang diperuntukan bagi kaum buruh 
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kota. Ia mempelajari sistem ini di Jerman. Dari kedua sistem itu kemudian, De Wolf, 

perkembangan koperasi Indonesia sampai pada tahap model koperasi simpan pinjam 

lumbung yang modalnya diambil dari ambil zakat orang Islam. 

Koperasi kemudian meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan 

koperasi di Indonesia perlahan mulai terjadi. Koperasi menjadi alat perjuangan para pe-

juang pergerakan nasional untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan dan kemiski-

nan, seperti yang dilakukan pergerakan Boedi Oetomo pada 1913 yang membantu dalam 

memajukan koperasi rumah tangga atau koperasi konsumsi. 

Pergerakan lainnya seperti Serikat Islam juga ikut mendirikan Toko Koperasi 

pada 1913. Banyak pergerakan-pergerakan nasional yang turut mendukung atas kema-

juan koperasi di Indonesia. Sayangnya, perkembangan koperasi Indonesia saat itu selalu 

dihalangi oleh kaum penjajah seperti Belanda. Selain itu, rendahnya kesadaran masyara-

kat juga menjadi kendala terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Namun, setelah 

Indonesia merdeka, bangsa Indonesia kembali menata perekonomian dengan baik.  

Hingga akhirnya koperasi dianggap sebagai sistem perekonomian yang sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pada pasal tersebut tercantum bahwa 

perekonomian Indonesia didasarkan pada asas kekeluargaan. Maka, koperasi yang si-

fatnya kekeluargaan dan gotong royong ini sangat tepat diterapkan di Indonesia. 

Perkembangan koperasi pun sampai pada titik tertingginya. 

Koperasi kini berkembang bukan hanya sebagai alat perjuangan membebaskan 

rakyat dari penderitaan. Perkembangan jumlah koperasi Indonesia semakin pesat. Beri-

kut ini, pada Tabel 1.1 ditampilkan perkembangan koperasi di Indonesia sejak Tahun 

2011 sampai dengan Tahun 2013. 

 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (diolah, 2013) 

Tabel 1.1  Kinerja Koperasi Indonesia Tahun 2011 s/d 2013 

Petunjuk 2011 2012 2013 

Jumlah Koperasi (unit)  188.181     194.295      203.701 

Koperasi Aktif (unit) 133.666       139.321      143.117   

Koperasi Tidak Aktif (unit) 54.515    54.974      60.584   

Jumlah Anggota 30.849.913    33.869.439 35.258.176 

Tenaga Kerja (orang) 377.238 429.678 473.604 

Menejer  (orang) 34.342   36.176 35.063   

Karyawan (orang) 342.896     393.502 438.541   

Permodalan (Juta Rp) 75.484.237,15 102.826.158,27 170.376.863,09 

Modal Sendiri (Juta Rp) 35.794.284,64        51.422.621,07        89.536.290,61   

Modal Luar (Juta Rp) 39.689.952,51         51.403.537,20       80.840.572,48   

Volume Usaha (Juta Rp) 95.062.402,21       119.182.690,08        125.584.976,19 

SHU (Juta Rp) 6.336.480,97   6.661.925,53   8.118.959,25 
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2.3 Nilai-nilai dan Prinsip Koperasi 

2.3.1  Nilai-Nilai Koperasi 

Di dalam Undang-undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012, Bab III tentang 

nilai dan prinsip koperasi pada Pasal 5, dirumuskan bahwa: 

a. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah : 

(1) kekeluargaan 

(2) menolong diri sendiri 

(3) bertanggung jawab 

(4) demokrasi; 

(5) persamaan 

(6) berkeadilan; dan 

(7) kemandirian. 

b.  Nilai-nilai yang diyakini adalah : 

(1) kejujuran 

(2) keterbukaan 

(3) tanggung jawab; dan 

(4) kepedulian terhadap orang lain  

 

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi (sering juga disebut sebagai asas-asas atau 

sendi-sendi dasar koperasi) adalah garis-garis penuntun atau pemandu yang digunakan 

oleh koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Prinsip-prinsip 

koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi koperasi dalam 

melakukan kegiatan organisasi dan bisnis, sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri 

koperasi yang membedakannya dari perusahaan non koperasi. 

Prinsip-prinsip Koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh Koperasi 

Rochdale Tahun 1844, sebenamya adalah rumusan yang disepakati oleh seluruh anggota 

tentang cara-cara bekerja bagi suatu koperasi konsumsi yaitu: 

a.  Menjual barang yang mumi, tidak dipalsukan, dan dengan timbangan yang 

benar; 

b.  Menjual dengan tunai; 

c.  Menjual dengan harga umum (pasar); 

d.  Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian anggota dari koperasi; 

e.  Satu suara bagi seorang anggota; 

f.  Tidak membeda-bedakan aliran dan agama anggota.  
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Menurut catatan Revrisond Baswir, masih ditambah lagi dengan tiga unsur yaitu : 

a.  Pembatasan bunga atas modal; 

b.  Keanggotaan bersifat sukarela; dan 

c.  Semua anggota menyumbang dalam permodalan (Revrisond Baswir,  

Dalam penerapannya prinsip-prinsip koperasi senantiasa disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing koperasi di suatu negara.  Prof. Henzler (Jerman) membagi 

asas koperasi menjadi dua hal, yaitu asas yang struktural dan asas yang fungsional. 

Democratic control, termasuk asas struktural. Sedangkan asas yang berkaitan dengan 

masalah manajemen, kebijakan harga, pemberian kredit, menentukan metode dan 

standar dari prosedur-prosedur operasi adalah asas fungsional, yang bisa berbeda pada 

beberapa jenis koperasi. 

 Di  Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012, 

pada Pasal 6 dinyatakan bahwa : 

(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi: 

a.  Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 

b.  Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 

c.  Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; 

d.  Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; 

e.  Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, 

pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat ten-

tang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi; 

f.  Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi 

dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, re-

gional, dan internasional; dan 

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyara-

katnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. 

(2)  Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi 

dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai 

dengan maksud dan tujuan pendiriannya. 

 

2.4  Fungsi, Peran dan Tujuan Koperasi 

2.4.1  Fungsi Koperasi antara lain adalah: 

a.  Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya; 

b.  Membangun sumber daya anggota dan masyarakat; 
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c.  Mangembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota; 

d.  Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan 

koperasi; 

e.  Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang 

ekonomi secara optimal. 

 

2.4.2   Peran Koperasi Indonesia 

Koperasi disebut sebagai ekonomi kerakyatan karena koperasi merupakan ke-

lompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi 

pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisa-

tor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Ekonomi kerakyatan berbasis pada 

sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu 

diekspor karena keunikannya, maka pembangunan ekonomi rakyat diyakini akan mem-

perkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki funda-

mental yang kuat jika ekonomi kerakyatan telah menjadi pelaku utama yang produktif 

dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan ekonomi 

kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi 

prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. 

 Peran koperasi menurut UU No.17 Tahun 2012 adalah : 

a.  Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota 

koperasi dan masyarakat di lingkungannya; 

b.  Bagian integral dari sistem ekonomi nasional; 

c.  Pelaku stategis dalam sistem ekonomi rakyat; 

d.  Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya. 

 

2.4.3  Tujuan Koperasi  

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Pasal 3, dinyatakan tujuan 

koperasi Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.  

 

2.5 Perbedaan Karakteristik Koperasi dengan Badan Usaha Lainnya 

Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang unik (berbeda dengan bentuk 

perusahaan kapitalistik pada umumnya). Koperasi dibentuk bukan untuk mengejar 
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keuntungan bagi perusahaan koperasi itu sendiri, melainkan bertugas melayani 

anggotanya agar anggotanya meraih keuntungan yang lebih baik.  Misalnya pada 

Koperasi Konsumen, maka konsumen (anggota) harus diuntungkan dengan adanya 

koperasi, atau pada koperasi Produsen/Penjual, maka bisnis para produsen (anggota) 

dimajukan oleh koperasi. 

Pada perusahaan kapitalistik, keberhasilan perusahaan diukur dari kemampuannya 

dalam meraih laba, sedangkan keberhasilan koperasi diukur dari kemampuannya 

memperbaiki kondisi sosial ekonomi para anggotanya.  Keunikan koperasi dapat pula 

dijelaskan dari ciri-cirinya, baik yang bersifat universal maupun lokal. Menurut pakar 

koperasi, ada 5 (lima) ciri universal organisasi koperasi, yaitu: 

1. Terpenuhinya empat ciri organisasi koperasi secara sosio-ekonomi; 

2. Organisasi yang memiliki dua unit ekonomi (perusahaan) dengan dua sifat yang 

berbeda; 

3. Prinsip Identitas Ganda Anggota  

4. Bentuk umum organisasi koperasi.  

5. Adanya hak dan kewajiban anggota (partisipasi anggota); 

Hans H. Muenkner menyatakan bahwa ciri-ciri khusus Koperasi sebagai 

organisasi usaha, yaitu : 

a. Adanya orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-

kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama (kelompok Koperasi); 

b. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (dan lain-lainnya) melalui usaha-usaha ber-

sama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong (motivasi swadaya); 

c. Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-

sama sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota (perus-

ahaan koperasi) 

d. Adanya suatu hubungan atas pelayanan khusus antara perusahaan bersama 

dengan perusahaan atau rumah tangga para anggota, berupa pelaksanaan tugas 

khusus oleh perusahaan Koperasi guna meningkatkan dan bermanfaat bagi perus-

ahaan atau rumah tangga para anggotanya (promosi anggota). 

Dengan melihat gambar dibawah, maka tugas koperasi adalah memajukan (pro-

mosi) anggota melalui pengadaan pelayanan yang diselenggarakan oleh perusahaan 

koperasi.   
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Organisasi Koperasi Sebagai Sistem Sosio Ekonomi

N O N  A N G G O T A

P e r u s a h a a n  K o p e r a s i

P e s a i n g  K o p e r a s i

A N G G O T A

P A S A R

P E R U S A H A A N /

R T  A N G G O T A

K E L O M P O K  K O P E R A S I

 

Gambar 2.1 Organisasi Koperasi Sebagai Sistem Sosio Ekonomi 

 

Selain itu, perbedaan antara badan usaha koperasi dengan non koperasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal seperti perusahaan non 

koperasi. 

b. Kalau di dalam suatu badan usaha lain yang non koperasi, suara ditentukan oleh 

besarnya jumlah saham atau modal yang dimiliki oleh pemegang saham, dalam 

koperasi setiap anggota memiliki jumlah suara yang sama, yaitu satu orang 

mempunyai satu suara dan tidak bisa diwakilkan (one man one vote, by proxy). 

c. Pada koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan (owner-user), oleh 

karena itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi harus sesuai dan berkaitan 

dengan kepentingan atau kebutuhan ekonomi anggota. Hal yang demikian itu 

berbeda dengan badan usaha yang non koperasi. Pemegang saham tidak harus 

menjadi pelanggan. Badan usahanyapun tidak perlu harus memberikan atau 

melayani kepentingan ekonomi pemegang saham. 

d. Tujuan badan usaha non koperasi pada umumnya adalah mengejar laba yang 

setinggi-tingginya. Sedangkan koperasi adalah memberikan manfaat pelayanan 

ekonomi yang sebaik-baiknya (benefit) bagi anggota. 

e. Anggota koperasi memperoleh bagian dari Sisa Hasil Usaha sebanding dengan 

besarnya transaksi usaha masing-masing anggota kepada koperasinya, sedangkan 

pada badan usaha non koperasi, pemegang saham memperoleh bagian keuntungan 

sebanding dengan saham yang dimilikinya. 
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f. Perbedaan manajemen koperasi dengan perusahaan kapitalistik dapat dilihat dari 

dimensi: pengguna jasa, kepemilikan, hak suara, pelaksanaan pengambilan 

keputusan, penentuan kebijakan, balas jasa terhadap modal, penerima keuntungan, 

dan penanggungan risiko yang secara rinci dapat dipelajari pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.1  Perbedaan Karakteristik Koperasi dengan Badan Usaha Lainnya 

Dimensi Perorangan Firma, CV PT Koperasi 
Pengguna Jasa Bukan 

pemilik 

Umumnya 

bukan pemilik 

Umumnya bukan 

pemilik 

Anggota 

Pemilik usaha individu Sekutu usaha Pemegang saham Anggota 

Hak suara        individu Para sekutu Pemegang saham 

biasa 

Anggota 

Pelaksanaan 

voting 

Tidak perlu Biasanya 

menurut 

besarnya 

modal 

partisipasi 

Menurut besarnya 

saham yang dimiliki 

melalui Rapat Umum 

Pemengang Saham  

Satu orang satu 

suara melalui 

Rapat Anggota  

Penentuan 

kebijakan 

Orang yang 

bersangkutan 

Para sekutu Direksi Pengurus 

Balas jasa 

terhadap 

modal 

Tidak 

terbatas 

Tidak terbatas Tidak terbatas Terbatas 

Penerima 

keuntungan 

Orang yang 

bersangkutan 

Para sekutu 

secara 

proporsional 

Pemegang saham 

secara proporsional 

Anggota sesuai 

jasa partisipasi 

Penanggungan 

risiko 

pemilik Para sekutu Pemegang saham  

proporsional dengan 

jumlah saham yang 

dimiliki 

Anggota 

sejumlah modal 

sen diri koperasi 

(equity) 

 

2.6   Partisipasi Anggota dalam Koperasi 

Secara harfiah, istilah partisipasi diambil dari bahasa asing yaitu participation, 

yang artinya mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Pengertian partisipasi 

menurut Huneryager dan Heckman (1992) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosi 

individual dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap 

tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Menurut Allport 

(1945), seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan diri dan sifat 

egonya lebih daripada hanya keterlibatan dalam karyawanan atau tugas saja. Dengan 

keterlibatan dirinya juga termasuk keterlibatan pikiran dan perasaannya.  

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan Y Douglas 

McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi adalah alasan yang men-

dasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan 

memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat 

untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan karyawanannya yang 
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sekarang. Berbeda dengan motivasi dalam pengertian yang berkembang di masyarakat 

yang seringkali disamakan dengan semangat, seperti contoh dalam percakapan “saya 

ingin anak saya memiliki motivasi yang tinggi”. Pernyataan ini bisa diartikan orang tua 

tersebut menginginkan anaknya memiliki semangat belajar yang tinggi. Oleh karenanya 

perlu dipahami bahwa ada perbedaan penggunaan istilah motivasi di masyarakat. Ada 

yang mengartikan motivasi sebagai sebuah alasan, dan ada juga yang mengartikan mo-

tivasi sama dengan semangat. Dalam hubungan antara motivasi dan intensitas, intensitas 

terkait dengan seberapa giat seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak 

menghasilkan kinerja kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan 

arah yang menguntungkan organisasi. Sebaliknya elemen yang terakhir, ketekunan, 

merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. 

  Dari beberapa istilah yang ada dapat disimpulkan bahwa partisipasi memiliki 

tiga ide penting, yaitu keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab. Ide pertama, 

partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional adalah satu-satunya bentuk 

aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. 

Keterlibatan ini lebih bersifat psikologis daripada fisik. Seseorang berpartisipasi berarti 

terlibat egonya daripada hanya terlibat di dalam tugas saja. Ide kedua yang penting 

dalam partisipasi adalah memotivasi anggota yang memberikan kontribusi. Mereka 

diberi kesempatan dalam menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya untuk mencapai 

tujuan organisasi. Dengan demikian, partisipasi berbeda dari perjanjian. Partisipasi lebih 

dari sekadar usaha untuk mendapatkan persetujuan atas sesuatu yang telah diputuskan. 

Partisipasi sangat bernilai karena mampu meningkatkan motivasi dan membantu ang-

gota untuk memahami dan menjelaskan cara mereka mencapai tujuan. Ide ketiga adalah 

partisipasi mendorong orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas 

kelompok. Ini juga merupakan proses sosial yang mendorong anggota untuk terlibat 

dalam organisasi dan mau mewujudkan keberhasilannya.  

Syamsuri (1998), menyatakan bahwa koperasi hanya bisa hidup, tumbuh dan 

berkembang apabila mendapatkan dukungan dari para anggotanya, yaitu orang-orang 

yang sadar dengan keanggotaannya, mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu 

dan bersedia mengikuti aturan permainan dalam organisasi koperasi. Koperasi adalah 

badan usaha yang pemilik dan pelanggannya adalah sama, yaitu para anggotanya dan ini 

merupakan prinsip identitas ganda anggota koperasi (Hendar dan Kusnadi, 1999).  

Dilihat dari segi dimensinya menurut Hendar dan Kusnadi (1999), partisipasi 

terdiri dari: 
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a. Partisipasi terpaksa (dipaksa) dan partisipasi secara sukarela (voluntary) 

Partisipasi terpaksa terjadi karena kuasa hukum atau keputusan pamerintah untuk 

bergabung dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan karyawanan, 

sedangkan partisipasi secara sukarela terjadi karena kesadaran untuk bergabung. 

b. Partisipasi formal dan partisipasi informal 

Partisipasi yang bersifat formal, biasanya tercipta dari suatu mekanisme formal 

dalam membuat keputusan, sedangkan partisipasi yang bersifat informal, 

biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan. 

c. Partisipasi langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Partisipasi langsung 

terjadi apabila setiap orang mampu memberikan pandangan, membahas masalah, 

mengajukan masalah tidak puas dikalangan karyawan. Sedangkan partisipasi 

tidak langsung terjadi ketika ada wakil yang membawa inspirasi orang lain yang 

akan berbicara apakah atas nama karyawan atau anggota kelompoknya. 

d. Partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Partisipasi kontributif yaitu 

kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam 

menetapkan tujuan, membuat keputusan dan membuat pemantauan terhadap 

perusahaan koperasi. Sedangkan partisipasi insentif yaitu posisi anggota sebagai 

pelanggan / pengguna dengan memanfaatkan berbagai potensi layanan yang 

disediakan oleh perusahaan dalam mendukung kepentingannya. 

 

Partisipasi merupakan faktor yang paling menentukan dalam mendukung keber-

hasilan atau perkembangan suatu organisasi. Dalam koperasi, semua program mana-

jemen harus memperoleh dukungan dari anggota. Untuk keperluan itu pihak manajemen 

memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggotanya. Informasi ini dapat di-

peroleh jika partisipasi dalam koperasi berjalan dengan baik.  

Arti pentingnya partisipasi bagi anggota antara lain adalah untuk meningkatkan 

rasa percaya diri, menimbulkan rasa memiliki dan mencintai, meningkatkan semangat, 

meningkatkan gairah kerja. Partisipasi anggota memegang peranan penting dalam 

perkembangan koperasi dan memperbaiki penampilan komparatif koperasi.  Suatu 

koperasi dapat berhasil menghadapi suatu persaingan, tetapi tak akan ada artinya bila 

anggota tak mampu memanfaatkan keunggulan yang dimiliki tersebut. Pihak mana-

jemen perlu mengatasi penampilan yang buruk dari koperasi, menghilangkan salah tin-

dak dan membuat kebijaksanaan yang telah diperhitungkan. Selain itu pihak manajemen 
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koperasi perlu mengetahui apa yang menjadi kepentingan anggotanya dan berapa ban-

yak serta kualitas pelayanan yang bagaimana yang diperlukan oleh para anggota.  

Partisipasi anggota dalam koperasi merupakan peranan anggota dalam 

mengawasi jalannya usaha, permodalan dan menikmati keuntungan usaha serta 

partisipasi anggota dalam menilai hasil kegiatan koperasi. Partisipasi anggota terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu partisipasi dalam kegiatan usaha koperasi (transaksi jual beli 

/simpan pinjam dengan koperasi), partisipasi dalam pemupukan modal (kesadaran 

anggota dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar penyimpanan utama, 

penyimpanan wajib, dan simpanan sukarela), partisipasi dalam membuat keputusan dan 

partisipasi pengawasan. Kurangnya partisipasi anggota dalam kehidupan berkoperasi 

akan mengakibatkan koperasi tidak mampu untuk berdiri sendiri, karena tanggungjawab 

yang tidak hanya untuk mendapatkan imbalan saja akan tetapi juga dalam wujud mental 

dan spiritual yang dimiliki oleh semua anggota koperasi. Setiap anggota akan 

mempertimbangkan apakah memasuki dan mempertahankan/memelihara hubungannya 

dengan koperasi. Bila insentif yang diperoleh lebih besar dari kontribusi yang harus 

diberikan, mereka akan melanjutkan kerjasama dengan koperasi (Herdhiana, 2004). 

Berbagai bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas ganda 

anggota, sebagaimana dikemukakan oleh Hanel (1985), yaitu: 

a. Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta dalam mengambil keputusan, 

penilaian dan pengawasan terhadap koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu 

rapat anggota. 

b.  Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta membuat kontribusi modal melalui 

berbagai bentuk penyimpanan pada koperasi. 

c.  Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta menanggung risiko usaha koperasi 

yang disebabkan oleh kesalahan manajemen. 

d. Sebagai pengguna/pelanggan/karyawan, anggota seharusnya turut serta 

memanfaatkan layanan barang yang disediakan oleh koperasi. 

Pendapat lain mengenai partisipasi dikemukakan oleh Ropke (2003).  Menurut-

nya, partisipasi merupakan suatu proses dimana sekelompok orang (anggota) 

menemukan dan mengimplimentasikan ide ataupun gagasan-gagasannya. Selanjutnya ia 

membagikan tipe partisipasi anggota menjadi: 

a.  Partisipasi dalam menggerakan atau menyumbang sumberdaya. 

b.  Partisipasi dalam mengambil keputusan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil). 

c.  Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat. 
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Peningkatan partisipasi mutlak diperlukan bagi pengembangan koperasi, 

baiksecara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan partisipasi berarti mengiku-

tsertakan semua komponen atau unsur yang ada sehingga merasa ikut terlibat di dalam 

proses pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan. Ada berbagai macam cara 

untuk meningkatkan partisipasi anggota, yaitu dengan menggunakan materil dan non 

materil. 

Cara lain untuk meningkatkan partisipasi menurut Hendar dan Kusnadi (1999): 

1. Menjelaskan tentang maksud dan tujuan perencanaan serta keputusan yang akan 

dikeluarkan. 

2. Meminta tanggapan atau saran tentang perencanaan dan keputusan yang akan 

dikeluarkan. 

3. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari semua komponen dalam usaha mem-

buat keputusan dan mengambil keputusan. 

4.  Memberikan kesempatan yang sama kepada semua komponen atau unsur yang ada. 

5.  Meningkatkan pendelegasian wewenang. 

Dalam upaya peningkatan partisipasi tersebut setidak-tidaknya harus mampu 

meningkatkan rasa harga diri dan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging). 

Bila hal ini dapat berhasil maka diharapkan semangat dan kegairahan kerja serta rasa 

tanggung jawab anggota akan meningkat, sehingga semua rencana dan keputusan yang 

dibuat akan dapat dilaksanakan dan direalisasikan dengan lancar dan baik. 

Setiap anggota koperasi akan mengambil keputusan untuk berpartisipasi, terli-

bat, ikut serta untuk mempertahankan atau memelihara secara aktif hubungannya dengan 

organisasi koperasi, jika insentif yang diperoleh anggota sama atau lebih besar dari 

kontribusi yang diberikannya. Peningkatan pelayanan yang efisien melalui penyediaan 

barang dan jasa oleh perusahaan koperasi dapat menjadi rangsangan penting bagi ang-

gota untuk ikut memberikan kontribusinya bagi pemupukan modal dan pertumbuhan 

koperasi. Insentif perangsang yang dikehendaki oleh anggota berkait erat dengan 

seberapa besar upaya pemenuhan kebutuhan oleh perusahaan koperasi dapat dirasakan 

oleh anggota secara subyektif yang dapat meningkatkan kepentingan ekonomi atau 

usaha rumah tangga anggota. Selain itu, insentif rangsangan dapat berwujud pelayanan 

barang dan jasa yang disediakan dengan harga, kualitas, dan kondisi yang lebih baik, 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan barang dan jasa yang ditawarkan di pasar 

atau lembaga lain non koperasi. 
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Sebaliknya, jika pelayanan barang dan jasa di koperasi yang tidak memenuhi 

kebutuhan anggota, harga yang lebih tinggi atau dengan kondisi yang lebih buruk da-

ripada yang ditawarkan di pasar atau lembaga non koperasi, menyebabkan partisipasi 

anggota semakin menurun. Koperasi sebagai badan usaha harus memperhatikan kondisi 

ini sebagai upaya perbaikan layanan, sehingga perbaikan layanan kepada anggota meru-

pakan keharusan bukan beban usaha, agar partisipasi anggota semakin besar sehingga 

anggota semakin memiliki usaha koperasi dan berkontribusi dalam pemanfaatan pela-

yanan usaha koperasi secara terus menerus. 

Selain itu, ada beberapa praktek –praktek baik yang penting diperhatikan dalam 

menjalankan usaha koperasi, yaitu: 

1. Pembentukan Modal: Struktur modal kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan atau 

kegagalan sebuah koperasi. Koperasi memiliki program simpanan yang tidak dapat 

ditarik kembali. Ketentuan ini mendorong anggota lebih berhati-hati dan menda-

hulukan komunitas. Sumbangan pribadi atau bantuan pemerintah diterima, tetapi 

kehati-hatian harus tetap dijaga untuk menghindari ketergantungan.  

2. Transaksi Tunai: Transaksi bisnis koperasi harus dilakukan atas dasar tunai-bawa. 

Dengan cara ini, pelanggan dapat langsung menikmati barang dan jasa untuk apa 

yang mereka bayarkan. Transaksi tunai mendorong persamaan karena siapapun 

yang mempunyai tunai dapat menikmati jasa dan hubungan dagang. Praktek ini 

dapat melatih anggota menyeimbangkan pengeluaran dan mencegah kredit macet. 

Praktek ini juga menstabilkan operasi usaha.  

3. Menjual sesuai harga pasar: Koperasi menawarkan barang dan jasa sesuai harga 

pasar yang berlaku. Ini meningkatkan stabilitas dan membantu koperasi menangani 

biaya operasi, depresiasi, serta kerugian. Di lain pihak, koperasi harus menghindari 

menjual dengan harga yang terlalu rendah, sehingga mematikan persaingan.  

4. Ekspansi Konstan: Koperasi adalah wadah pengembangan dan usahalayanan 

komunitas. Ekspansi adalah wajib, anggota baru harus direkrut. Selain itu, koperasi 

harus memberikan pelatihan bagi anggota, pejabat dan stafnya.  

5. Barang Standar Berkualitas: Koperasi dimaksudkan untuk membangun komunitas 

lewat produksi barang berkualitas tinggi dan penyediaan layanan yang lebih baik. 

Fokus pada penyediaan barang standar berkualitas tinggi akan memfasilitasi proses 

ini. Kebijakan ini akan mendorong peningkatan mutu barang dan jasa. Hal ini, pada 

gilirannya, menjadi penting dalam upaya memperbaiki taraf hidup dalam suatu 

negara.  
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6. Meminimalkan Pengeluaran: Salah satu faktor pendukung pertumbuhan koperasi 

adalah dengan menjadi proyek komunitas. Biasanya (pada masa-masa awal), 

pengeluaran harus ditekan (misalnya, pengurus boleh mendapat tunjangan, imba-

lan, atau honor akan tetapi jumlahnya dibatasi). Meminimalkan pengeluaran tidak 

berarti koperasi lemah. Sebaliknya, tindakan ini adalah sebuah cara untuk mem-

perkuat koperasi dan membantunya meraih cita-cita lebih cepat dengan meningkat-

kan ketersediaan modal. 

 

2.7  Penilaian Kinerja Organisasi 

Untuk menjamin sebuah organisasi berjalan dengan baik, maka organisasi terse-

but seharusnya mengadakan penilaian. Penilaian bisa dilakukan dengan cara mengukur 

kinerja, sehingga aktivitas organisasi dapat dipantau secara berkala. Pengukuran kinerja 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam mensukseskan strategi organisasi. Prin-

sip dalam penilaian kinerja menurut Hansen dan Mowen (1995) adalah konsisten dengan 

tujuan perusahaan, memiliki kemampuan penyesuaian diri pada kebutuhan, mampu 

mengukur aktivitas yang penting, mudah di publikasi, penerimaan dari atas ke bawah, 

biaya yang digunakan efisien, dan dilaksanakan tepat waktu. Konsep pengukuran kinerja 

yang hanya memperhitungkan standar keuangan saja tidak cukup memberikan informasi 

yang komprehensif untuk memandu perusahaan dalam menciptakan nilai usaha dalam 

jangka panjang, atau dengan kata lain, penilaian kinerja organisasi seharusnya 

dipandang dari perspektif keuangan dan non keuangan. 

Menurut Keban (2004) kinerja merupakan terjemahan dari performance yang 

sering diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk rasa” atau “prestasi”. Mangkunegara 

(2008) menyatakan bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yakni prestasi kerja atau prestasi yang ingin dicapai. 

Mahsun (2006), menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. 

Selanjutnya Tangkilisan (2003), menyatakan bahwa kinerja adalah seperangkat keluaran 

(outcome) yang dihasilkan oleh pelaksanaan fungsi tertentu selama kurun waktu ter-

tentu. Bernardin and Russel (1993), menyatakan bahwa kinerja adalah catatan tentang 

keputusan yang diperoleh dari aktivitas pada masa tertentu.  Helfert (1996) menyatakan 

bahwa kinerja adalah pandangan secara lengkap terhadap organisasi pada masa tertentu 

yang diperoleh dari kegiatan organisasi dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki.   
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 Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai tujuan organisasi dan dapat memenuhi standard perilaku yang telah ditetapkan 

supaya dapat menghasilkan tindakan dan keputusan yang dikehendaki oleh organisasi 

(Mulyadi dan Setyawan, 1999). Penilaian kinerja dapat digunakan untuk merangsang 

tindakan yang sepatutnya dilaksanakan. Hal ini dicapai melalui umpanbalik hasil kinerja 

pada waktunya serta pemberian penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun 

ekstrinsik. Dengan adanya penilaian kinerja, pimpinan bisa mendapatkan dasar yang 

tepat untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang disumbangkan 

oleh karyawan kepada perusahaan secara keseluruhan. Dengan pemberian kompensasi 

ini, diharapkan dapat membentuk motivasi dan dorongan kepada para karyawan agar 

bekerja lebih efektif dan efisien. Menurut Mulyadi (2001), manfaat penilaian kinerja 

adalah: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui proses motivasi 

pribadi secara maksimum. 

b. Membantu membuat keputusan yang berhubungan dengan penghargaan personel, 

seperti: promosi, pemindahan dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan personel, dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi evaluasi program pelatihan personel. 

d. Menyediakan suatu dasar untuk memberikan penghargaan. 

Prinsip-prinsip dalam penilaian kinerja menurut Hansen and Mowen (1995) 

adalah yang selaras dengan tujuan perusahaan, mampu untuk menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan, mampu mengukur aktivitas yang penting, mudah diterbitkan, diterima dari 

atas ke bawah, efisien, dan tepat waktu dilaksanakan. 

 

2.8  Konsep Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard pada dasarnya adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang 

berusaha menerjemahkan strategi organisasi kedalam serangkaian aktivitas yang 

terencana dan dapat diukur secara berkelanjutan. Di era ekonomi baru ini, modal 

manusia adalah aset penting bagi perusahaan yang kompetitif, sehingga diperlukan satu 

set alat pengukur dan juga sistem yang mampu memastikan semua proses berjalan 

dengan lancar sejalan dengan tujuan organisasi. 

Kaplan dan Norton Tahun 1996 mencoba merumuskan berbagai standar yang 

sepatutnya diseimbangkan dalam penilaian kinerja suatu perusahaan yang disebut 

dengan teknik Balanced Scorecard. Konsep pengukuran kinerja yang hanya mengajukan 
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standar keuangan saja tidak cukup memberikan informasi yang komprehensif untuk 

memandu perusahaan dalam rangka penciptaan nilai perusahaan dalam jangka panjang, 

atau dengan kata lain penilaian kinerja organisasi harus dipandang dari empat perspektif, 

yaitu perspektif keuangan, pelanggan, internal bisnis serta pendidikan, pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

Pada awalnya Balanced Scorecard diciptakan untuk mengatasi masalah 

mengenai kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada 

faktor keuangan saja, tanpa memperhatikan faktor non keuangan. Sistem pengukuran 

kinerja yang hanya menekankan pada faktor keuangan saja membuat perusahaan sukar 

berkembang. Usaha mengimbangi keperluan pengukuran dari faktor keuangan dengan 

non keuangan menghasilkan suatu Balanced Scorecard, yang pertama sekali dikem-

bangkan oleh Kaplan dan Norton (1996).  Oleh kerana itu pada Tahun 1990, Nolan Nor-

ton Institute, yang dipimpin oleh David P. Norton, melakukan penelitian tentang pen-

gukuran kinerja organisasi di masa depan. Keputusan kajian tersebut diterbitkan dalam 

sebuah buku berjudul: Balanced Scorecard measures that drive performance dalam Har-

vard Business Review (1992). Keputusan kajian tersebut memberi kesimpulan bahwa 

untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan memerlukan penilaian yang menye-

luruh yang meliputi keempat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, bisnis dalaman, serta 

pendidikan, pembelajaran dan pertumbuhan.  

Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu balanced dan scorecard. Scorecard 

artinya kartu skor, maknanya adalah kartu skor yang akan digunakan untuk 

merencanakan skor yang dibuat di masa depan, sementara balanced artinya seimbang, 

maknanya adalah mengukur kinerja secara seimbang dari dua perspektif yaitu keuangan 

dan non keuangan (Mulyadi, 2005). 

Balanced Scorecard merupakan pendekatan yang menerjemahkan visi dan 

strategi perusahaan kedalam tujuan dan pengukuran yang dilihat dari empat perspektif 

serta menerjemahkan visi unit bisnis dan strateginya ke dalam tujuan dan ukuran yang 

berwujud dan pengukuran tersebut mencerminkan keseimbangan antara: 

a.  Pengukuran hasil (masa lalu) dan pemicu kinerja masa depan. 

b.  Pengukuran eksternal dengan pengukuran internal. 

c.  Pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. 

d.  Proses top-down, merupakan terjemahan dari visi, misi dan strategi dengan proses 

bottom-up dimana hasil pengukuran ditingkat operasional didorong untuk 

memberikan umpan balik untuk mengevaluasi strategi tersebut. 
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e.  Pengukuran atas hasil yang dilihat secara tujuan, data kuantitatif dan kualitatif.  

f.  Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 

Kaplan and Norton (2000), mengemukakan beberapa manfaat dari metode 

pengukuran kinerja Balanced Scorecard yaitu: 

a. Mengklarifikasi dan menghasilkan persetujuan mengenai strategi. 

b.  Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan. 

c.  Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dengan strategi perusahaan. 

d.  Mengkaitkan tujuan strategi dengan sasaran jangka panjang dan keuangan tahunan. 

e.  Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. 

f.  Melaksanakan tinjauan ulang strategis secara periodik dan sistematis. 

g.  Mendapatkan umpan balik guna mempelajari dan memperbaiki strategi. 

 

2.9   Berbagai Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard mengukur empat perspektif yang berbeda tetapi mempu-

nyai tujuan yang sama yaitu mencapai sasaran strategi yang sudah dirancang oleh 

perusahaan. Konsep hubungan sebab-akibat memegang peranan yang sangat penting 

dalam konsep Balanced Scorecard, terutama dalam penjabaran tujuan dan pengukuran 

masing-masing perspektif.  Pada Gambar 2.1 ditunjukkan hubungan sebab akibat pada 

keempat perspektif dalam konsep Balanced Scorecard.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  Sumber: Robert S. Kaplan dan David P Norton (2000) 

 

Gambar 2.1 Hubungan Sebab-Akibat Keempat Perspektif Balanced Scorecard 
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Dari Gambar 2.1 di atas, terlihat bahwa unsur sebab-akibat akan terkait antara 

keempat perspektif pada Balanced Scorecard.  Misalnya, terlebih dahulu ditetapkan 

tujuan perspektif keuangan, yaitu Return on Capital Employed (ROCE). Pemicu kinerja 

tersebut adalah tingkat penjualan yang tinggi kepada pelanggan, yang merupakan hasil 

dari kesetiaan pelanggan. Sehingga loyalitas pelanggan akan dimasukkan dalam 

Balanced Scorecard yaitu dalam kategori perspektif pelanggan, karena dianggap 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap besarnya ROCE. Dengan analisa preferensi 

pelanggan disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan dapat diperoleh melalui pengiriman 

yang tepat waktu. Sehingga perbaikan dalam hal pengiriman tepat waktu, akan 

menambah loyalitas pelanggan yang akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. 

Loyalitas pelanggan dan pengiriman tepat waktu akan dimasukkan ke dalam perspektif 

pelanggan. Selanjutnya dilihat proses bisnis internal, apakah yang harus dilakukan 

sebaik mungkin oleh perusahaan apabila ingin memperoleh pengiriman yang tepat 

waktu. Faktor waktu siklus produksi yang singkat dan proses kualitas internal yang 

tinggi merupakan faktor-faktor yang akan dimasukkan dalam proses bisnis internal 

karena dianggap merupakan faktor yang menentukan pengiriman yang tepat pada siklus 

waktu. Dan akhirnya, penurunan waktu siklus produksi dan proses internal yang 

berkualitas tinggi dapat diperoleh dengan melatih dan meningkatkan kemampuan 

karyawan, sehingga faktor pelatihan dan peningkatan kemampuan karyawan akan 

dimasukkan dalam perspektif proses pendidikan, pembelajaran dan pertumbuhan. 

Dengan demikian, suatu unit usaha perusahaan dan setiap pengukuran dalam Balanced 

Scorecard harus merupakan elemen dari rantai hubungan sebab-akibat. 

 

 

Gambar 2.2    Empat Perspektif dalam Balanced Sorecard 
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Keempat perspektif tersebut saling berhubungan yang akan selalu berusaha 

meningkatkan kinerja perusahaan (Kaplan dan Norton, 2001, 2004). 

 

 
Derived from Kaplan and Norton (2001, 2004)  
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diinginkan dan pemicu kerja dari hasil tersebut, serta standard yang pasti dan standar 

yang lebih lunak dan subjektif.  Kata keseimbangan dalam metode ini bermaksud untuk 

menekankan adanya keseimbangan antara beberapa faktor dalam pengukuran yang 

dilakukan. Keseimbangan pertama adalah antara pengukuran eksternal untuk pemegang 

saham dan pelanggan dengan pengukuran internal dari proses bisnis internal, inovasi 

dan proses belajar dan pertumbuhan. Keseimbangan kedua adalah antara pengukuran 

hasil usaha masa lalu dengan ukuran yang mendorong kinerja masa mendatang. 

Keseimbangan ketiga adalah antara unsur objektivitas, yaitu pengukuran berupa hasil 

kuantitatif yang diperoleh secara mudah, dengan unsur subjektivitas, yaitu pengukuran 

pemicu kinerja yang membutuhkan pertimbangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa Balanced Scorecard dapat menerjemahkan visi dan misi kedalam srategi 

perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Balanced Scorecard 

merupakan mekanisme dalam menterjemahkan strategi dan taktik sekaligus sehingga 

dasar dan kegiatan dapat diukur mulai dari rencana, pelaksanaan sampai pada keputusan. 

Dengan demikian, dalam me-nyusun Balanced Scorecard dimulai dengan pendalaman 

tentang visi dan misi suatu organisasi terlebih dahulu. Keempat perspektif yang disorot 

dalam Balanced Scorecard adalah aspek yang saling berhubungan antara perspektif yang 

satu dengan perspektif lainnya dalam memperkuat keberhasilan suatu perusahaan. 

Balanced Scorecard merupakan sistem manajemen yang menggambarkan misi 

dan strategi perusahaan ke dalam tujuan operasi dan standar kinerja. Balanced Scorecard 

memiliki sifat yaitu komprehensif, berhubungan satu sama lain, seimbang dan terukur. 

Balanced Scorecard memerlukan energi untuk membangun hubungan sebab akibat 

antara berbagai rencana yang dihasilkan. Tiap target yang ditetapkan dalam perspektif 

bukan keuangan harus memiliki hubungan pengaruh dan akibat dengan sasaran 

keuangan, baik langsung atau tidak langsung. Keseimbangan diantara keempat 

perspektif dalam Balanced Scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis 

penting untuk menghasilkan kinerja keuangan jangka panjang. Balanced Scorecard 

mengukur sasaran strategis yang sulit diukur. Sasaran strategis pada perspektif 

pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan me-rupakan sasaran 

yang tidak mudah diukur, tetapi dalam pendekatan Balanced Score-card ketiga 

perspektif non keuangan tersebut dapat ditentukan ukurannya sehingga ki-nerja 

perusahaan pun dapat diukur. 

Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi harus dinyatakan di dalam 

tujuan dan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh 
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perusahaan di masa akan datang. Untuk menciptakan kondisi yang dinyatakan dalam 

visi, perusahaan perlu merumuskan strategi. Tujuannya adalah menjadi salah satu 

landasan dalam merumuskan strategi untuk mewujudkannya. Dalam proses perencanaan 

strategis, tujuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran strategis dan ukuran 

pencapaiannya. Balanced Scorecard memperlihatkan kepada setiap karyawan apa yang 

dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan para pemegang 

saham dan pelanggan karena untuk tujuan tersebut dibutuhkan kinerja karyawan yang 

baik. 

Keempat standart perspektif dalam Balanced Scorecard (Kaplan dan Norton 

(1996) adalah sebagai berikut: 

 

a. Perspektif Keuangan (Finansial) 

Perspektif ini tetap menjadi perhatian dalam ukuran keuangan Balanced Scorecard 

sebagai gambaran dari akibat keputusan ekonomi yang terjadi dan tindakan yang 

diambil. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari berbagai 

tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya. Sasaran perspektif keuangan dibedakan 

pada tingkat dalam putaran siklus bisnis, yang menurut Kaplan dan Norton dapat dibagi 

menjadi tiga tahap, yaitu tumbuh (growth), bertahan (sustain), dan menuai (harvest). 

 

a.1 Tahap berkembang (Growth)  

Berkembang merupakan tahap pertama dan tahap awal dari siklus kehidupan 

bisnis/usaha. Pada tahap ini suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang sama 

sekali atau paling tidak memiliki potensi untuk berkembang. Untuk menciptakan potensi 

ini, kemungkinan seorang manajer harus terikat komitmen untuk mengembangkan suatu 

produk atau jasa baru, membangun dan mengembangkan fasilitas produksi, menambah 

kemampuan operasi, mengembangkan sistem baru, infrastruktur dan jaringan distribusi 

yang akan mendukung hubungan global, serta mengasuh dan mengembangkan 

hubungan dengan pelanggan/pengguna. Perusahaan dalam tahap pertumbuhan mungkin 

secara aktual beroperasi dengan cash flow negatif dan tingkat pengembalian atas modal 

yang rendah. Investasi yang ditanam untuk kepentingan masa depan sangat 

memungkinkan memakai biaya yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang 

mampu dihasilkan dari basis operasi yang ada sekarang, dengan produk dan jasa dan 

konsumen yang masih terbatas. Sasaran keuangan untuk growth stage adalah 
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menekankan pada pertumbuhan penjualan di dalam pasar baru dari konsumen baru dan 

atau dari produk dan jasa baru. 

 

a.2  Tahap bertahan (Sustain Stage)  

Bertahan merupakan tahap kedua yaitu suatu tahap dimana perusahaan masih 

melakukan investasi dan reinvestasi dengan mempersyaratkan tingkat pengembalian 

yang terbaik. Dalam tahap ini perusahaan berusaha mempertahankan pangsa pasar yang 

ada dan mengembangkannya apabila mungkin. Investasi yang dilakukan umumnya 

diarahkan untuk menghilangkan kemacetan, mengembangkan kapasitas dan 

meningkatkan perbaikan operasional secara konsisten. Pada tahap ini perusahaan tidak 

lagi bertumpu pada strategi-strategi jangka panjang. Sasaran keuangan tahap ini lebih 

diarahkan pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. 

 

a.3  Tahap panen (Harvest)  

Tahap ini merupakan tahap kematangan (mature), suatu tahap dimana perusahaan 

melakukan panen (harvest) terhadap investasi mereka. Perusahaan tidak lagi melakukan 

investasi lebih jauh kecuali hanya untuk memelihara dan memperbaiki fasilitas, tidak 

untuk melakukan ekspansi atau membangun suatu kemampuan baru. Tujuan utama 

dalam tahap ini adalah memaksimumkan arus kas yang masuk ke perusahaan. Sasaran 

keuangan untuk harvest adalah cash flow maksimum yang mampu dikembalikan dari 

investasi dimasa lalu. 

 

b. Perspektif Pelanggan 

Dalam perspektif pelanggan, Balanced Scorecard melihat aspek pelanggan 

memainkan peran penting dalam kehidupan perusahaan. Sebuah perusahaan yang 

sedang berkembang kokoh dalam persaingan tidak akan berkelanjutan jika tidak 

didukung oleh pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, selain keinginan untuk 

memuaskan dan menyenangkan pelanggan, para manajer unit bisnis juga harus 

menerjemahkan pernyataan misi dan strategi ke dalam tujuan yang disesuaikan dengan 

pasar dan pelanggan yang spesifik.  Kelompok ukuran pelanggan utama pada umumnya 

sama untuk semua jenis perusahaan.  Jika suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja 

keuangan yang superior dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan 

menyajikan suatu produk atau jasa yang bernilai dari biaya perolehannya. Suatu produk 

akan semakin bernilai apabila kinerjanya semakin mendekati atau bahkan melebihi dari 
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apa yang diharapkan dan persepsikan konsumen (Julianto, 2000). Menurut Soejtipto 

(1997), tolok ukur kinerja pelanggan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok inti 

dan kelompok penunjang.  Kelompok inti terdiri dari :  

1. Pangsa pasar (market share), yaitu mengukur seberapa besar porsi segmen pasar 

tertentu yang dikuasai oleh perusahaan. 

2. Tingkat perolehan para pelanggan baru (customer acquisition), yaitu mengukur 

seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan baru. 

3. Kemampuan mempertahankan pelanggan lama (customer retention), yaitu 

mengukur kemampuan perusahaan berhasil mempertahankan pelangan lama. 

4. Tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction), yaitu mengukur seberapa jauh 

pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan. 

5. Tingkat keuntungan pelanggan (customer profitability), yaitu mengukur seberapa 

besar keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan dari penjualan produk 

kepada para pelanggan. 

 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

Sumber: Robert S. Kaplan and David P Norton (2000) 

Gambar 2.4  Perspektif Pelanggan dalam Konsep Balanced Scorecard 
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2. Hubungan dengan pelanggan.  Tolok ukur yang termasuk sub kelompok ini, tingkat 

fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan para 

pelanggannya, penampilan fisik dan mutu layanan yang diberikan oleh pramunaga 

serta penampilan fisik fasilitas penjualan.  

3. Citra dan reputasi perusahaan beserta produk-produknya dimata para pelanggannya 

dan masyarakat konsumen. 

 
c. Perspektif Proses Bisnis Internal.  

Menurut Kaplan dan Norton (1996), dalam proses bisnis internal, manajer harus 

bisa mengidentifikasi proses internal yang penting dimana perusahaan diharuskan 

melakukannnya dengan baik karena proses internal tersebut mempunyai nilai-nilai yang 

diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para 

pemegang saham. Bagi banyak perusahaan, menjadi efektif, efisien dan tepat waktu 

dalam proses inovasi lebih penting daripada menjadi hebat dalam proses operasi sehari-

hari. Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi: 

c.1   Inovasi. 

Inovasi yang dilakukan dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian riset dan 

pengembangan. Dalam tahap inovasi ini tolok ukur yang digunakan adalah besarnya 

produk-produk baru, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangan suatu 

produk secara relatif jika dibandingkan perusahaan pesaing, besarnya biaya, 

banyaknya produk baru yang berhasil dikembangkan. 

c.2   Proses Operasi. 

Tahapan ini merupakan tahapan dimana perusahaan berupaya untuk memberikan 

solusi kepada para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Tolok ukur yang digunakan antara lain Manufacturing Cycle 

Effectiveness (MCE), tingkat kerusakan produk pra penjualan, banyaknya bahan 

baku terbuang percuma, frekuensi pengerjaan ulang produk sebagai akibat 

terjadinya kerusakan, banyaknya permintaan para pelanggan yang tidak dapat 

dipenuhi, penyimpangan biaya produksi aktual terhadap biaya anggaran produksi 

serta tingkat efisiensi per kegiatan produksi. 

c.3   Proses Penyampaian Produk atau Jasa pada Pelanggan (Layanan Purna Jual) 

Aktivitas penyampaian produk atau jasa pada pelanggan meliputi pengumpulan, 

penyimpanan dan pendistribusian produk atau jasa serta layanan purna jual dimana 

perusahaan berupaya memberikan manfaat tambahan kepada pelanggan yang telah 
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membeli produknya seperti layanan pemeliharaan produk, layanan perbaikan 

kerusakan, layanan penggantian suku cadang, dan perbaikan pembayaran seperti 

administrasi kartu kredit. 

Perspektif proses internal lebih menekankan pada penciptaan produk baru 

yang lebih berkualitas hingga produk tersebut siap didistribusikan kepada pelanggan. 

Tentunya proses internal tidak lepas dari perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. 

Untuk mengendalikan perspektif proses bisnis internal, perusahaan harus lebih dahulu 

melihat keuangan perusahaan dan kemauan pelanggan. Jadi ketiga perspektif ini 

membentuk rantai yang saling berhubungan. Di dalam perspektif proses internal ini ada 

tiga tahap yang harus dilakukan, yaitu tingkat inovasi atau menciptakan produk baru, 

tingkat operasi, dan tahap purna jual. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sumber: Robert S. Kaplan and David P Norton (2000)  

 

Gambar 2.5   Perspektif Bisnis Internal dalam Konsep Balanced Scorecard 
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yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kinerja yang handal. Untuk memperkecil 

kesenjangan tersebut perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling 

employes. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan (menurut Kaplan dan Norton, 

1996), adalah: 
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d.1  Kemampuan Karyawan. 

 Hal yang perlu ditinjau adalah kepuasan karyawan dan produktivitas kerja 

karyawan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan perusahaan perlu 

melakukan survei secara reguler. Beberapa elemen kepuasan karyawan adalah 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, akses untuk memperoleh 

informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif serta dukungan dari 

atasan. Produktivitas kerja merupakan hasil dari pengaruh agregat peningkatan 

keanggotaan moral, inovasi, perbaikan proses internal dan tingkat kepuasan 

konsumen. Di dalam menilai produktivitas kerja setiap karyawan dibutuhkan 

pemantauan secara terus menerus. 

 

d.2  Kemampuan Sistem Informasi. 

 Perusahaan perlu memiliki prosedur informasi yang mudah dipahami dan mudah 

dijalankan. Tolok ukur yang sering digunakan adalah bahwa informasi yang 

dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan tidak memerlukan waktu lama untuk 

mendapat informasi tersebut. 

Pada masa kini, peran karyawan atas perusahaan mengalami perubahan karena 

karyawan tidak lagi bekerja secara fisik tetapi sudah diganti dengan sistem yang lebih 

canggih. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pelatihan ulang kepada para 

karyawan sehingga dapat menngkatkan kreativitas mereka sehingga dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam menentukan tujuan dan ukuran yang 

berhubungan dengan kemampuan karyawan ada tiga hal yang harus dipertimbangkan 

oleh pihak manajemen, yaitu kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas 

karyawan. 

a.  Kepuasan karyawan 

      Kepuasan karyawan dipandang sangat penting karena karyawan yang puas 

merupakan prasyarat peningkatan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan 

layanan untuk pelanggan. Oleh karena itu pihak board of management harus 

meneliti sedini mungkin terhadap kepuasan karyawan. Untuk mengetahui tingkat 

kepuasan karyawan, pengelola bisa membuat tinjauan yang dijalankan secara rutin. 

 b.  Retensi karyawan 

    Mempertahankan karyawan merupakan kemampuan perusahaan mempertahankan 

karyawan potensial yang dimiliki perusahaan untuk tetap setia kepada perusahaan. 

Tujuan dari mempertahankan karyawan yang dianggap berkualitas yang dimiliki 
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perusahaan selama mungkin, karena karyawan yang berkualitas merupakan harta 

tidak tampak (intangible asset) yang tak ternilai bagi perusahaan. Jadi apabila ada 

karyawan yang berkualitas keluar dari perusahaan atas kehendak sendiri, maka hal 

tersebut merupakan kerugian modal intelektual bagi perusahaan. 

c. Produktivitas karyawan 

Produktivitas karyawan merupakan keseluruhan usaha peningkatan modal 

karyawan dan keterampilan karyawan, inovasi, proses internal, dan kepuasan 

pelanggan. Tujuannya adalah membandingkan keluaran yang dihasilkan oleh 

karyawan dengan jumlah karyawan yang diperlukan untuk menghasilkan produk/ 

layanan tersebut. Ukuran yang sering digunakan untuk mengukur produktivitas 

karyawan adalah pendapatan per karyawan. 

 

Untuk lebih jelasnya tentang perspektif ini dapat dilihat pada Gambar 2 .6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sumber: Robert S. Kaplan and David P Norton, (2000). 

 
Gambar 2.6   Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam Konsep Balanced Scorecard 

 

 2.10   Keunggulan Balanced Scorecard  

 Apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional yang hanya men-

gukur kinerja berdasarkan perspektif keuangan, menurut Gunawan (2000), maka Bal-

anced Scorecard mempunyai beberapa keunggulan, yaitu:  

a. Menyeluruh.  

Balanced Scorecard menekankan pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kuali-

tatif. Aspek finansial dilengkapi dengan aspek pelanggan, inovasi dan market de-

velopment merupakan fokus pengukuran yang penting. Informasi melalui keempat 
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perspektif memberikan keseimbangan antara tindakan eksternal dan tindakan inter-

nal seperti pengembangan produk baru. Keseimbangan ini menunjukkan 

perdagangan luar yang dilakukan oleh manajer pada ukuran tersebut mendorong 

manajer mencapai tujuannya. Melalui ke empat perspektif tersebut, Balanced Score-

card memandang berbagai faktor lingkungan secara menyeluruh. 

b. Adaptif dan Responsif terhadap Perubahan Lingkungan Bisnis. 

Pengukuran aspek keuangan tradisional melaporkan kejadian masa lalu tanpa 

menunjukkan cara meningkatkan kinerja di masa depan. Aspek pelanggan, inovasi 

dan pengembangan, pembelajaran memberi pedoman kepada pelanggan yang selalu 

berubah pilihannya. 

c.  Fokus pada tujuan perusahaan. 

  Tujuan dan sasaran perusahaan yang ingin dicapai pada tiap perspektif Balanced 

Scorecard adalah: 

i.  Perspektif Keuangan, yaitu mewujudkan tanggung jawab ekonomi melalui pen-

erapan pengetahuan manajemen dalam pengolahan bisnis dan peningkatan 

produktivitas yang dikuasai staf. 

ii.  Perspektif pelanggan, yaitu mewujudkan tanggung jawab sosial sehingga pe-

rusahaan dikenal secara luas sebagai perusahaan yang akrab dengan ling-

kungan. 

iii.  Perspektif Proses Internal, yaitu mewujudkan kinerja berganda dari staf perus-

ahaan melalui pelaksanaan. 

iv.  Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, yaitu mewujudkan keunggulan 

jangka panjang perusahaan lingkungan bisnis global melalui pengembangan 

dan pemfokusan potensi sumberdaya manusia. 

Tujuan dan sasaran perusahaan yang ingin dicapai pada setiap perspektif Balanced 

Scorecard adalah:  

a. Perspektif Keuangan, yaitu mewujudkan tanggung jawab ekonomi melalui 

pelaksanaan pengetahuan manajemen dalam pengolahan bisnis dan peningkatan 

produktivitas yang dikuasai staf.  

b. Perspektif Pelanggan, yaitu mewujudkan tanggung jawab sosial sehingga 

perusahaan dikenal secara luas sebagai perusahaan yang akrab dengan lingkungan. 

c. Perspektif Proses Internal, yaitu mewujudkan kinerja ganda dari staf perusahaan 

melalui pelaksanaan.  



36 
 

d. Perspektif Pendidikan, Pembelajaran dan Pertumbuhan, yaitu menciptakan keung-

gulan jangka panjang perusahaan lingkungan bisnis global melalui pengembangan 

dan pemfokusan potensi sumber manusia. 

 

2.11   Kriteria Penilaian Prestasi Koperasi Konvensional  

 Sebagai satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945, koperasi mempunyai tujuan seperti yang dinyatakan 

dalam UU No. 25 Pasal 3, yaitu: memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya dan membantu mewujudkan susunan ekonomi negara    

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi 

sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang sesuai sebagai asas untuk 

menentukan pengaruh aktivitas usahanya terutama efektivitas operasi, pembahagian 

organisasi dan karyawan sesuai sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Mulyadi, 2001).  

 Untuk itu, Departemen Koperasi telah memberikan berbagai metode pengukuran 

kinerja koperasi konvensional sejak sebelum Tahun 1997, yaitu:  

 

2.11.1 Konsep pengukuran kinerja sebelum Tahun 1997 

 Konsep ini meliputi Tiga Sehat (3S) yaitu sehat organisasi, sehat bisnis, dan sehat 

mental. Konsep pengukuran kinerja dapat juga diukur dari produktivitas, 

efisiensi, kemampuan, pertumbuhan, cooperative effect (Kep. Dep. Kop & PPK 

RI No.20/PPK/1997).  

 

2.11.2   Konsep pengukuran kinerja CAMEL 

 Untuk penilaian kesehatan KSP/USP dapat dinilai dengan menggunakan 

CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity atau aspek 

permodalan, aspek kualitas, aktivitas, produktivitas, aspek manajemen, aspek 

keuntungan, aspek likuiditas (Kep.Men. Koperasi No.227/KEP/M/IV/1998). 

 

2.11.3 Konsep pengukuran kinerja Kep.Men.129/KEP/MUKMMI/XI/2002 

 Kaedah pengukuran kinerja koperasi ditetapkan berdasarkan pedoman 

penyusunan  kepada tujuh aspek, yaitu: 

a. Keanggotaan sukarela dan transpran, dengan syarat :  
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� Rasio peningkatan jumlah anggota, 

� Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota.  

b. Pengendalian oleh anggota secara demokratik, dengan syarat :  

� Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT),  

� Rasio kehadiran anggota dalam RAT,  

� Rencana Kegiatan (RK) dan RAPB koperasi,  

� Perolehan anggaran pendapatan koperasi,  

� Perolehan anggaran biaya koperasi,  

� Peerolehan sisa hasil usaha (SHU) koperasi,  

� Pemeriksaan.  

c. Partisipasi ekonomi anggota,  

� Pelunasan Simpanan Utama  (SU) anggota,  

� Pelunasan Simpanan Wajib (SW) anggota,  

� Hubungan kerjasama koperasi dengan usaha anggota,  

� Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota,  

� Pengembalian piutang  

d. Autonomi dan kebebasan, 

� Keuntungan modal sendiri,  

� Return on Asset (ROA) atau Pengembalian atas Aset 

� Asset Turn Over (ATO) atau Pengembalian Aset 

� Keuntungan,  

� Likuiditas,  

� Solvabilitas,  

� Modal sendiri atas  hutang.  

e. Pendidikan dan Pelatihan, dengan syarat :  

� Pendidikan dan latihan untuk anggota koperasi,  

� Pendidikan dan latihan untuk badan pengelola koperasi,  

� Deskripsi dan kaunseling,  

� Adanya anggaran yang biasa dan dana pendidikan, 

� Tersedianya media informasi  

f. Kerjasama di antara koperasi, dengan syarat :  

� Kerjasama usaha secara horizontal,  

� Kerjasama secara vertikal,  

� Manfaat kerjasama.  
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g. Kepedulian pada masyarakat, syarat :  

� Penyerapan tenaga kerja,  

� Pembayaran pajak, cukai/retribusi  

� Dana pembangunan daerah kerja. 

 

2.11.4  Konsep Pengukuran Prestasi Koperasi Berdasarkan 7 Prinsip Koperasi 

Menurut buku pedoman Klasifikasi Koperasi dan UKM Tahun 2003: halaman 4-5, 

maka pengukuran kinerja koperasi berasaskan kepada penjelasan pelaksanaan 7 prinsip 

koperasi, yaitu terdiri daripada:  

a.  Keanggotaan sukarela dan transparan, yaitu keanggotaan koperasi diperbolehkan 

untuk  setiap orang apabila mempunyai kepentingan dan tujuan ekonomi yang sama 

dan boleh disampaikan tanpa adanya diskriminasi jenis kelamin, sosial, rasisme, 

politik atau agama, dengan bahan penilaian yaitu:  

• Rasio pertumbuhan anggota, dengan kriteria rasio peningkatan jumlah anggota.  

• Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota  

b.  Pengendalian oleh anggota secara demokratik, yaitu manajemen dilakukan secara 

demokratik oleh anggotanya dan mereka aktif dalam menentukan kebijakan dan 

keputusan koperasi, dengan kriteria penilaian:  

• Pelaksanaan  RAT, dengan kriteria penyelenggaraan RAT tepat waktu,  

• Rasio kehadiran anggota dalam RAT, dengan kriteria quorum RAT sesuai 

dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. 

• Konfirmasi Rancangan Kegiatan (RK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja (RAPB), dengan kriteria penilaian RK dan RAPB disahkan dan 

dijalankan pada RAT,  

• Perkiraan pencapaian belanja koperasi, dengan kriteria rasio realisasi 

anggaran biaya pada rencana keuangan (50% -100%), 

• Realisasi kelebihan hasil usaha koperasi, dengan kriteria penilaian rasio 

realisasi anggaran saldo pada rencana keuangan (50% -100%), 

• Audit keuangan, dengan kriteria untuk penilaian kontrol internal oleh 

pengawal, dan pengawasan ekstern oleh Kantor Akuntan Publik 

c.  Partisipasi ekonomi anggota, yaitu anggota menyumbang secara adil terhadap 

modal koperasi dan mengendalikan secara demokratis, dengan penilaian: 
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• Rasio pelunasan penyimpanan utama anggota, dengan kriteria penilaian 

bahwa nisbah penyimpanan utama yang harus dibayar sepenuhnya (50% -

100%). 

• Rasio pelunasan simpanan wajib anggota, dengan kriteria penilaian bahwa 

rasio simpanan wajib yang dibayar dengan yang harus dibayar sepenuhnya 

(50% -100%). 

• Hubungan usaha dengan kegiatan anggota, dengan kriteria penilaian rasio 

usaha yang ditangani koperasi berhubungan dengan usaha anggota pada usaha 

koperasi (50% - 90%). 

• Kaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, dengan kriteria penilaian rasio 

transaksi anggota atas total transaksi koperasi (50% - 90%). 

• Rasio pembayaran hutang, dengan kriteria penilaian kemampuan koperasi 

dalam menerima utang (12-24 hari). 

d. Otonomi dan kemampuan, yaitu koperasi mampu membangun dan dikendalikan 

oleh para anggotanya, dengan kriteria penilaian: 

• Keuntungan modal sendiri, dengan kriteria penilaian rasio saldo terhadap 

modal sendiri (1% - 7%), 

• Return on Asset (ROA), dengan kriteria penilaian rasio saldo terhadap asset 

(0% - 7%), 

• Asset Turn Over (ATO), dengan kriteria penilaian rasio pendapatan terhadap 

asset (1x s / d 3,5 x), 

• Keuntungan, dengan kriteria penilaian rasio saldo terhadap pendapatan kasar 

(1% - 15%), 

• Liquiditas, dengan kriteria penilaian rasio aktiva lancar (125% - 200%), 

• Solvabilitas, dengan kriteria penilaian rasio aktivitas terhadap total hutang 

(90% - 130%), 

• Modal sendiri pada utang, dengan kriteria penilaian rasio modal sendiri 

terhadap jumlah seluruh hutang (10% - 15%). 

e.  Pendidikan, pelatihan, dan informasi, yaitu pendidikan dan pelatihan untuk manajer, 

dan karyawan, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi yang berpengaruh 

untuk perkembangan koperasi, dengan bahan penilaian: 

• Pendidikan/latihan untuk anggota, dengan kriteria penilaian kesempatan 

pendidikan/pelatihan untuk anggota, secara terorganisir dan terealisasikan, 
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• Pendidikan/latihan untuk pengurus, dengan kriteria penilaian kesempatan 

pendidikan/pelatihan untuk board of management, manajer, dan pengawas 

secara terencana dan terealisasi, 

• Deskripsi dan konseling, dengan kriteria penilaian melaksanakan kegiatan 

penerangan dan konseling, 

• Tersedianya media informasi 

• Ketersediaan dana pendidikan. 

f.  Kerjasama diantara koperasi, yaitu koperasi mampu memberikan layanan secara 

berpengaruh kepada anggotanya dan memperkuat koperasi dengan bekerja sama 

melalui struktur lokal, regional, nasional dan internasional, dengan bahan penilaian: 

• Kerjasama usaha secara horizontal, dengan kriteria penilaian kerjasama antara 

koperasi, 

• Kerjasama usaha secara vertikal, dengan kriteria penilaian kerjasama antara 

koperasi dasar dengan agen lain 

• Manfaat kerjasama, dengan kriteria penilaian meningkatkan efisiensi volume 

usaha. 

h. Prihatin terhadap masyarakat, yaitu koperasi bekerja untuk pembangunan yang 

berkelanjutan dari komunitas mereka melalui dasar yang disetujui anggotanya, 

dengan bahan penilaian: 

• Penyerapan tenaga kerja, 

• Penerimaan negara (pajak, retribusi), 

• Pembahagian dana pembangunan daerah kerja, dengan kriteria penilaian dana 

yang tersedia untuk pembangunan daerah kerja dari saldo. 

 

2.11.5 Peraturan Menteri Negara KUKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006 

Penilaian kinerja petunjuk koperasi seperti pada diskusi sebelumnya, telah 

diperbarui dengan dikeluarkannya pedoman dalam penilaian kinerja koperasi / 

penghargaan koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/M.KUKM/V/2006. Petunjuk pemeringkatan 

ini masih berlaku sampai sekarang. Menurut pedoman ini, ada empat aspek dalam 

standar penilaian kinerja koperasi, dengan petunjuk sebagai berikut: 

a.  Aspek organisasi, terdiri dari: 
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• Pelunasan Simpanan Utama (SU) anggota, berdasarkan persen pelunasan SU 

anggota yang diterima koperasi. 

• Pelunasan Simpanan Wajib (SW) anggota, berdasarkan persen pelunasan SW 

anggota yang diterima koperasi sesuai peraturan. 

• Penyelenggaran RAT, berdasarkan RAT dilakukan tepat pada waktu sesuai 

peraturan 

• Rasio kehadiran anggota dalam RAT, berdasarkan syarat qourum RAT sesuai 

peraturan. 

• Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(RAPB) koperasi, berdasarkan RK dan RAPB berjalan dalam tahun disyahkan 

oleh rapat anggota yang dijalankan 

• Rasio peningkatan jumlah anggota, berdasarkan peningkatan jumlah anggota 

setiap tahun. Jumlah anggota yang diperhitungkan adalah anggota yang telah 

memenuhi syarat dan terdaftar dalam buku daftar anggota 

• Pendidikan dan pelatihan untuk anggota koperasi. 

• Pendidikan dan pelatihan untuk pengelola koperasi (pengurus, pengawas dan 

pekerja). 

• Tersedia anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan dari saldo. 

• Pemeriksaan dilakukan baik secara internal ataupun eksternal 

• Pemeriksaan internal mencakup pemeriksaan atas kebijaksanaan manajemen 

koperasi, meliputi bidang organisasi, usaha, permodalan, keuangan, dan 

lainnya. Pemeriksaan eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. 

b.  Aspek tata laksana dan manajemen 

• Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota dan telah ditanda 

tangani oleh anggota, yaitu berdasarkan rasio antara jumlah anggota tercatat 

dengan jumlah anggota yang sebenarnya. 

• Realisasi anggaran pendapatan koperasi, yaitu berdasarkan rasio antara 

realisasi anggaran pendapatan dengan rencana anggaran pendapatan. 

• Realisasi anggaran belanja koperasi, yaitu berdasarkan rasio antara realisasi 

anggaran pendapatan dengan rencana anggaran pendapatan 

• Realisasi surplus hasil usaha koperasi, yaitu berdasarkan rasio antara realisasi 

sisa hasil usaha dengan rencana hasil usaha 
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• Hubungan usaha koperasi dengan usaha anggota, yaitu sesuai usaha yang 

ditangani koperasi yang berhubungan dengan usaha anggota. 

• Melaksanakan kegiatan penerangan dan konseling 

• Media informasi, berdasarkan tersedianya media informasi 

• Fasilitas pegawai dan usaha koperasi, yaitu berdasarkan ketertersediaan 

fasilitas pegawai dan usaha koperasi. 

 

c. Aspek produktivitas 

• Keuntungan modal sendiri, yaitu berdasarkan rasio antara hasil usaha yang 

diperoleh dengan aset koperasi pada tahun tersebut 

• Return on Asset (ROA), yaitu berdasarkan rasio antara hasil usaha yang 

diperoleh dengan asset koperasi pada tahun tersebut. 

• Asset Turn Over (ATO), yaitu berdasarkan rasio antara volume usaha yang 

diperoleh dengan asset koperasi pada tahun tersebut. 

• Kemampuan menghasilkan keuntungan (net profit margin), yaitu berdasarkan 

rasio antara hasil usaha yang diperoleh dengan pendapatan kasar koperasi pada 

tahun tersebut. 

• Current ratio, yaitu berdasarkan rasio antara aset kerjasama koperasi dengan 

kewajiban jangka pendek. 

• Jumlah hutang (kewajiban) atas asset, yaitu berdasarkan rasio antara total 

hutang / kewajiban dengan jumlah aset koperasi 

• Jumlah hutang (kewajiban) atas modal sendiri, yaitu berdasarkan rasio antara 

jumlah hutang / kewajiban dengan modal sendiri 

• Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota, yaitu berdasarkan rasio antara 

transaksi yang dilakukan anggota koperasi dengan jumlah transaksi koperasi 

• Perputaran hutang, yaitu dihitung berdasarkan penjualan terhadap piutang rata-

rata. 

d. Aspek manfaat dan pengaruh 

• Kerjasama usaha secara horisontal 

• Kerjasama usaha secara vertikal 

• Kerjasama usaha dengan badan usaha yang lain 

• Manfaat kerjasama, yaitu manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama tersebut 
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• Penyerapan tenaga kerja, yaitu kemampuan koperasi dalam menyerap tenaga 

kerja 

• Pembayaran pajak, berdasarkan kepada kepatuhan koperasi dalam membayar 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

• Dana sosial, berdasarkan kepada tersedianya penyisihan sebahagian saldo 

untuk dana sosial. 

 

2.12   Kerangka Kerja Penelitian  

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya, maka kerangka kerja 

penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Kerangka Kerja Penelitian 

  

Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y) 

Kinerja Koperasi 
 (Balanced Scorecard) 

1. Perspektif Keanggotaan 
2. Perspektif Keuangan 
3. Perspektif Bisnis Internal 
4. Perspektif Penidikan & Pem-

belajaran 

Partisipasi Anggota 
1.  Pengambilan Keputusan 
2. Permodalan 
3. Penggunaan Layanan 

4. Pengawasan 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1  Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji dan menerapkan model pengembangan partisipasi anggota (hasil 

kajian pada Tahun I) sebagai model partisipasi anggota yang sebenarnya 

2. Untuk mengetahui konsep penilaian kinerja koperasi secara komprehensif 

menggunakan balanced scorecard. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara partisipasi anggota koperasi (hasil penelitian 

Tahun I) dengan kinerja koperasi menggunakan konsep balanced scorecard 

(penelitian Tahun II). 

 

3.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pada Tahun Kedua adalah: 

Bahwa penelitian ini menyumbangkan salah satu alternative dalam melakukan penilaian 

kinerja bagi organisasi koperasi dalam mengembangkan kinerja koperasi yang sesuai 

dengan misi dan tujuan utama yang diemban koperasi, baik penilaian kinerja dalam bi-

dang ekonomi maupun penilaian kinerja koperasi dalam bidang sosial dengan 

menggunakan konsep Balanced Scorecard. 

 

3.3  Luaran Penelitian 

1.  Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi/internasional 

2.  Luaran Penelitian pada Tahun Kedua adalah konsep penilaian kinerja koperasi 

menggunakan Balanced Scorecard. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada beberapa koperasi yang ada di dua kotamadya, 

yaitu Kotamadya Medan dan Binjai, serta di beberapa kabupaten di Propinsi Sumatera 

Utara, seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten 

Langkat. 

 

4.2 Populasi 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, Usaha Kecil dan Menengah (2013), bahwa jumlah 

koperasi di Propinsi Sumatera Utara sebanyak 6,678 unit, akan tetapi menurut Kantor 

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, hanya ± 200 unit koperasi yang 

tergolong berkualitas. Penetapan koperasi yang dipilih sebagai sampel, dilakukan secara 

puspossive (sengaja), yaitu koperasi yang dikelola oleh masyarakat biasa, bukan 

koperasi yang dikelola oleh suatu lembaga/instansi tertentu.  Hal ini dilakukan untuk 

menghindari terjadinya bias atas jawaban yang diberikan responden.  Apabila koperasi 

dikelola oleh suatu lembaga/instansi pemerintah atau non pemerintah, maka semua ang-

gota lembaga/instansi tersebut wajib menjadi anggota koperasi, yang dicirikan dengan 

pembayaran iuran yang dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung.  Prinsip 

sukarela untuk menjadi anggota dan berpartisipasi sebagai anggota koperasi hanya dapat 

dilihat pada koperasi yang dikelola oleh masyarakat biasa, dimana anggotanya 

bergabung dan berpartisipasi secara sukarela juga. Untuk itu, penelitian dilakukan pada 

beberapa Koperasi Unit Desa, Koperasi Pertanian, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Jasa, 

dan Koperasi Simpan Pinjam. 

 

4.3  Ukuran Sampel dan Instrumen Penelitian 

Dari ± 200 unit populasi koperasi yang berkualitas, maka ukuran sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden sebagai anggota 

koperasi untuk merespon pertanyaan sehubungan dengan variable partisipasi anggota.  

Selanjutnya digunakan 13 orang pengurus koperasi (bendahara atau sekretaris) untuk 

menjawab pertanyaan pada variable kinerja koperasi. 
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Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Menurut Najib (1999), 

kuesioner merupakan satu set item pertanyaan dalam bentuk tulisan yang paling populer 

karena mudah digunakan dan fleksibel. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan format 

Skala Likert dalam bentuk frekuensi (a – e) untuk mengukur variable partisipasi anggota 

dan variable kinerja koperasi, terdiri dari:   

1)    a, dengan bobot nilai  :  1   kriteria  sangat rendah 

2)    b, dengan bobot nilai  :  2  kriteria  rendah 

3)    c, dengan bobot nilai  :  3   kriteria  sedang/cukup 

4)   d, dengan bobot nilai  :  4  kriteria  baik/tinggi 

5)    e, dengan bobot nilai  :  5  kriteria  sangat baik/sangat tinggi 

 

4.4   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Adapun defenisi operasional setiap variabel yang diamati adalah sebagai berikut: 

1. Partisipasi anggota 

 Syamsuri (1998), menyatakan bahwa koperasi hanya bisa hidup, tumbuh dan 

berkembang apabila mendapatkan dukungan dari para anggotanya, yaitu orang-

orang yang sadar dengan keanggotaannya, mengetahui hak dan kewajibannya serta 

mampu dan bersedia mengikuti aturan permainan dalam organisasi koperasi. 

Koperasi adalah badan usaha yang pemilik dan pelanggannya adalah sama, yaitu 

para anggotanya dan ini merupakan prinsip identitas ganda anggota koperasi (Hen-

dar dan Kusnadi, 1999). Peningkatan partisipasi mutlak diperlukan bagi pengem-

bangan koperasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan 

partisipasi berarti mengikutsertakan semua komponen atau unsur yang ada sehingga 

merasa ikut terlibat di dalam semua kegiatan–kegiatan yang diadakan oleh koperasi.   

Berbagai bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas 

ganda anggota, sebagaimana dikemukakan oleh Hanel (1985), yaitu: 

a. Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta dalam pengambilan 

keputusan, dan penilaian terhadap koperasi yang biasanya dilakukan pada 

waktu rapat anggota. Indikator partisipasi anggota dalam pengambilan kepu-

tusan adalah intensitas kehadiran anggota dalam berbagai pertemuan atau rapat 

yang dilakukan oleh koperasi.  Selain itu faktor keaktifan anggota dalam mem-

berikan usul atau pendapat dan saran untuk kemajuan koperasi. 
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b.  Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta membuat kontribusi modal 

melalui berbagai bentuk penyimpanan pada koperasi.  Dalam kajian ini, indi-

kator untuk partisipasi anggota dalam kontribusu modal adalah kepatuhan atau 

ketepatan anggota dalam membayar simpanan pokok dan wajib setiap bu-

lannya.  Selain itu, adanya simpanan sukarela anggota juga merupakan indi-

kator tingginya kesadaran anggota untuk berpartisipasi dalam meningkatkan 

kontribusi modal pada koperasi. 

c. Sebagai pengguna/pelanggan, anggota seharusnya turut menikmati hasil serta 

memanfaatkan layanan barang yang disediakan oleh koperasi. Pada kajian ini, 

indikator yang digunakan adalah SHU yang sebanding dengan partisipasi ang-

gota dimana nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun, serta keaktifan ang-

gota dalam melakukan transaksi dengan koperasi.  Selain itu, kesediaan ang-

gota menggunakan layanan simpan pinjam pada koperasi juga menunjukkan 

partisipasi anggota dalam menikmati hasil. 

d.  Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta mengawasi jalannya usaha 

koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola.  Meskipun dalam 

koperasi telah ada pengawasan khusus yaitu Badan Pemeriksa, akan tetapi 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No.12/67 pasal 13 ayat 6) 

yang mengatakan bahwa setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama 

untuk melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha 

koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.  Dalam kajian 

ini, indikator yang digunakan dalam menentukan partisipasi anggota dalam 

mengawasi jalannya usaha pada koperasi adalah keaktifan anggota dalam 

menilai target dan program kerja yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola, 

serta keaktifan anggota dalam memberikan kritik dengan tujuan untuk mem-

bangun untuk memajukan koperasi. 

 

 Adapun defenisi operasional variabel dan indikator yang digunakan secara ter-

perinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.1  Rincian Defenisi Operasional Variabel Partisipasi Anggota Koperasi  
 

Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala 
Kode dan No. 
Item pada 
Kuesioner 

Partisipasi 

anggota 

Partisipasi merupakan 

suatu proses dimana seke-

lompok orang (anggota) 

menemukan dan 

mengimplimentasikan ide 

ataupun gagasan-ga-

gasannya (Ropke, 2012) 

Partisipasi dalam 

pengambilan keputusan 

(PK) 

Kehadiran Kehadiran dalam rapat Ordinal PK1: 1 

Keaktifan memberi sa-

ran/kritik 

Dalam rapat Ordinal PK2: 2 

Di luar rapat  Ordinal PK3: 3 

Keaktifan mengisi buku saran/kritik Ordinal PK4: 4 

Keaktifan mencalonkan 

diri 
Mencalonkan diri sebagai pengurus koperasi Ordinal PK5: 5 

Partisipasi dalam 

kontribusi modal (PM) 

Simpanan Utama/Pokok Kepatuhan membayar SU Ordinal PM1: 6 

Simpanan Wajib Kepatuhan membayar SW Ordinal PM2:  7 

Simpanan Sukarela 
Minat melakukan simpanan sukarela Ordinal PM3: 8 

SHU didihkan untuk simpanan sukarela Ordinal PM4: 9 

Partisipasi menikmati 

hasil (PH) 
Layanan simpan pinjam 

Pinjaman Ordinal PH1: 10 

Pengembalian pinjaman Ordinal PH2: 11 

Ketepatan waktu pengembalian Ordinal PH3: 12 

Kesediaan melakukan simpan pinjam Ordinal PH4: 13 

Penggunaan fasilitas Kesediaan menggunakan fasilitas  Ordinal PH5: 14 

Partisipasi dalam 

mengawasi (PW) 

Mengikuti pertemuan Pertemuan berkala Ordinal PW1: 15 

Keaktifan berdiskusi/ 

memberikan kritik/saran 

Dengan sesama anggota Ordinal PW2: 16 

Dengan karyawan Ordinal PW3: 17 
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Tabel 4.2  Rincian Defenisi Operasional Variabel Kinerja Koperasi Menggunakan Konsep Balanced Scorecard 
 

Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala 
Kode dan No. 
Item pada 
Kuesioner 

Kinerja 

Koperasi 

dengan Bal-

anced Score-

card 

Kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pen-

capaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/ke-

bijakan dalam 

mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi or-

ganisasi yang tertuang da-

lam strategic planning 

suatu organisasi.  

 

Perspektif 

Keanggotaan 
Keuntungan 

Rasio antara hasil usaha yang diperoleh 

dengan pendapatan kasar koperasi. 
Ordinal BSA1: 18 

Keterkaitan usaha 
Rasio usaha yang dikelola koperasi terkait 

dengan jumlah usaha anggota 
Ordinal BSA2: 19 

Transaksi usaha 
Rasio antara transaksi yang dilakukan ang-

gota terhadap total transaksi koperasi. 
Ordinal BSA3: 20 

Keberadaan anggota 

Pertambahan anggota baru Ordinal BSA4: 21 

Rasio antara jumlah anggota yang tercatat 

dengan jumlah anggota yang sebenarnya 
Ordinal BSA5: 22 

Realisasi saldo 
Rasio antara saldo yang direalisasi dengan 

saldo yang direncanakan. 
Ordinal BSA6: 23 

Manfaat kerjasama Manfaat kerjasama bagi anggota Ordinal BSA7: 24 

Pelunasan Simpanan 

Rasio antara SU yang telah dibayar dengan 

SU yang seharusnya dibayar anggota  
Ordinal BSA8: 25 

Rasio antara SW yang telah dibayar dengan 

SW yang seharusnya dibayar anggota 
Ordinal BSA9: 26 

Strategi bersaing Manfaat strategi bersaing bagi anggota Ordinal BSA10: 27 

RAT 
Pelaksanaan RAT tepat waktu Ordinal BSA11: 28 

Kehadiran anggota pada RAT Ordinal BSA12: 29 

 RK dan RPBK Pengesahan dan pelaksanaan RK dan RPBK Ordinal BSA13: 30 
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Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala 
Kode dan No. 
Item pada 
Kuesioner 

 Balanced Scorecard adalah 

suatu konsep pengukuran 

kinerja yang 

menerjemahkan strategi 

organisasi kedalam 

serangkaian aktivitas 

terencana yang dapat 

diukur secara 

berkelanjutan.  

Balanced Scorecard terdiri 

dari empat perspektif. 

Perspektif Keuangan Penilaian aspek keuangan Ekuitas Ordinal BSU1: 31 

RoA Ordinal BSU2: 32 

ATO Ordinal BSU3: 33 

Current ratio Ordinal BSU4: 34 

Liabilitas Ordinal BSU5: 35 

Rasio kewajiban dan modal Ordinal BSU6: 36 

Realisasi Rencana 
Realisasi RKPK Ordinal BSU7: 37 

Realisasi RAB Ordinal BSU8: 38 

Audit 
Internal Ordinal BSU9: 39 

Eksternal Ordinal BSU10: 40 

Perspektif Proses 

Bisnis Internal 

Kepemimpinan Penglibatan bawahan Ordinal BSI1: 41 

Kerjasama internal Antar pengurus, pengelola/karyawan Ordinal BSI2: 42 

Media informasi Ketersediaan media informasi Ordinal BSI3: 43 

Keberadaan sarana Keberadaan sarana kantor Ordinal BSI4: 44 

Peduli sosial Keperdulian kepada masyarakat Ordinal BSI5: 45 
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Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala 
Kode dan No. 
Item pada 
Kuesioner 

  Perspektif Pendidikan 

dan Pembelajaran Program pendidikan 

Bagi anggota Ordinal BSP1: 46 

Bagi pengelola Ordinal BSP2: 47 

Bimbingan/ penyuluhan  Ordinal BSP3: 48 

Ketersediaan dana Dana khusus dan dana pendidikan Ordinal BSP4: 49 

Kerjasama usaha  
Secara vertikal Ordinal BSP5: 50 

Secara horizontal Ordinal BSP6: 51 

Inovasi Manfaat inovasi bagi anggota Ordinal BSP7: 52 

Penyerapan tenaga kerja Kemampuan menyerap tenaga kerja Ordinal BSP8: 53 

Pajak/retribusi Kepatuhan membayar pajak/retribusi Ordinal BSP9: 54 

Dana Kepedulian Sosial  Ketersediaan dana sosial bagi masyarakat Ordinal BSP10: 55 
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4.4.1 Kinerja Koperasi  

 Untuk mengukur kinerja koperasi, peneliti mencoba untuk memodifikasi kinerja 

koperasi sesuai dengan tujuan strategis koperasi yang dipandang dari kemanfaatan 

ganda yaitu ekonomi dan sosial, berdasarkan konsep Balanced Scorecard pada keempat 

perspektifnya, dengan mempertimbangkan sumber kajian teori Mutasowifin (2002). Se-

tiap perspektif tersebut terdiri dari tujuan strategis, indikator utama dan indikator pen-

dukung terhadap kinerja. Keempat-empat perspektif balanced scorecard tersebut ber-

dasarkan kemanfaatan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan dan 

kesejahteraan untuk anggota koperasi. 

Selanjutnya, modifikasi terhadap penilaian kinerja koperasi ini juga mempertim-

bangkan sumber indikator umum dalam penilaian kinerja koperasi yang masih dipakai 

yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

No.129/KEP/M/KUMKM/XI/2002, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.06/Per/M./KUKM/V/2006, seperti yang 

telah pula dibincangkan pada Bab II sub bab mengenai pedoman penilaian koperasi 

berprestasi (koperasi award).   

Berikut ini adalah indikator yang telah dimodifikasi untuk mengukur kinerja 

koperasi pada setiap perspektif Balanced Scorecard.  Untuk setiap indikator yang 

digunakan pada setiap perspektif kajian ini beserta ukuran sasarannya, akan 

dibincangkan pada bahagian selanjutnya. 

 

a. Perspektif Keanggotaan 

 Panduan yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi pada perspektif 

keanggotaan ialah:  

• Meningkatkan kualitas hidup anggota, dengan mengukur peningkatan 

kesejahteraan untuk anggota dan transaksi bisnis dari anggota dan kepada 

anggota   

• Kepuasan anggota, dengan mengukur kesetiaan anggota dan catatan dalam Buku 

Daftar Anggota serta pencapaian saldo.  

• Partisipasi anggota, dengan mengukur partisipasi modal dan layanan oleh anggota 

dan membuat keputusan dan kontrol oleh anggota.  
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b. Perspektif Keuangan  

 Panduan yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi pada perspektif 

keuangan adalah:  

• Meningkatkan nilai ekonomi, dengan mengukur keuntungan ekuiti (Rentabilitas 

Modal Sendiri), Pengembalian atas Aset (Return on Asset), Asset Turn Over,  

Rasio Sesaat, liabilitas jangka panjang  

• Peningkatan pendapatan, dengan mengukur realisasi Rencana Keuangan dan Pen-

dapatan Koperasi (RKPK) dan Rancangan Keuangan dan Belanja Koperasi 

(RKBK),  

• Pengawasan keuangan dengan mengukur apakah audit dalaman (internal) dan 

luaran (eksternal). 

 

c. Perspektif Proses Bisnis Internal 

 Panduan yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi di dalam perspektif 

proses bisnis internal ialah:  

• Memaksimumkan produktivitas karyawan, dengan mengukur produktivitas kar-

yawan dan kepuasan karyawan  

• Meningkatkan kualitas informasi, dengan mengukur adanya informasi dan jenis 

media informasi dan fasilitas bisnis,  

• Interaksi sosial, dengan mengukur adanya aktivitas bersama antara koperasi 

dengan komunitas. 

 

d. Perspektif Pendidikan, Pembelajaran dan Pertumbuhan  

 Panduan yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi didalam perspektif 

pendidikan, pembelajaran dan pertumbuhan adalah:  

• Meningkatkan pendidikan/latihan mengenai koperasi, dengan mengukur pening-

katan pendidikan/latihan kepada pengurus, karyawan dan anggota koperasi. 

• Meningkatkan inovasi dan kerjasama, dengan mengukur pengembangan inovasi 

dan meningkatkan kerjasama. 

• Perduli pada masyarakat, dengan mengukur adanya manfaat sosial, seperti 

penambahan karyawan, membayar pajak dan penyediaan dana sosial.  

Dari hasil kajian di atas, maka peta strategik interaksi dan interdependensi antara 

perspektif Balanced Scorecard dicadangkan pada Gambar 4.1 berikut ini. 
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Gambar 4.1  Peta Strategik Interaksi dan Interdependensi antar Perspektif pada Koperasi 

 

Selanjutnya, daripada peta strategi Gambar 4.1 di atas, maka dalam Tabel 4.3 di 

bawah ini, peneliti meringkaskan tujuan strategik, indikator hasil utama dan indikator 

pendukung kinerja koperasi pada setiap perspektif Balanced Scorecard yang digunakan 

dalam operasionalisasi pengukuran variabel kinerja koperasi dalam kajian ini. 

 

Tabel 4.3.  Tujuan Strategik Kajian dan Indikator Utama serta Indikator Pendukung 

Kinerja Koperasi pada Perspektif Balanced Scorecard 

 
a.  Perspektif Keanggotaan 

Tujuan Strategik Indikator Hasil Utama Indikator Pendukung Kinerja 

Kualitas ke-

hidupan anggota 
• Peningkatan kesejahter-

aan anggota  

• Transaksi usaha  dari / 

untuk anggota 

• Keuntungan 

• Kaitan usaha koperasi vs usaha anggota 

• Transaksi usaha koperasi vs usaha anggota 

Kepuasan anggota • Pengekalan (retensi) 

anggota 

• Kepuasan anggota 

• Pengekalan (retensi) anggota 

• Daftar  anggota 

• Realisasi SHU 

Partisipasi 

anggota 
• Modal dan pelayanan 

• Hasil dan kontrol oleh 

anggota 

• Rasio pelunasan SU, SW, manfaat  kerjasama 

dan strategi bersaing  

• Penyelenggaraan RAT, Kehadiran dalam RAT 

• Pengesahan RK dan RAPB pada RAT 

 

               
                    

Perspektif 
Keanggotaan 

Perspektif  
Keuangan 

Perspektif Proses 

Bisnis Internal 

Perspektif Pembljaran 

dan Pertumbuhan 

Kualitas  

Kehidupan 

Memberi nilai 

tambah 

Memaksimalkan 

produktivitas karya-

wan 

Meningkatkan 

pendidikan & lthn 

Kepuasan  

Anggota 
Partisipasi 
Anggota 

Menambah 

pendapatan 

Kawalan Keu-

angan 

Meningkatkan 

kualitas informasi 

Interaksi so-

sial 

Mengembangkan 

inovasi/kerjasama 

Peduli thd 

komunitas 

Kesejahteraan  

Anggota 

Kesejahteraan 

Masyarakat 
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b.  Perspektif Keuangan  

 
Tujuan Strategik Indikator Hasil Utama Indikator Pendukung Kinerja 

Meningkatkan nilai 

tambah 
• Meningkatkan nilai tambah 

ekonomi yang diperoleh 

• Rentabilitas Modal Sendiri 

• ROA, ATO, Current ratio, kewajipan 

jangka panjang  

Meningkatkan 

pendapatan 
• Realisasi Perancangan • Realisasi RAPK, RABK 

Pengawasan keuangan • Audit Keuangan • Audit internal dan eksternal 

 

c. Perspektif bisnis internal 

Tujuan Strategik Indikator Hasil Utama Indikator Pendukung Kinerja 
Memaksimumkan 

produktivitas karyawan 
• Produktivitas karyawan 

• Kepuasan karyawan 

• Kepemimpinan  

• Kerjasama antar pengurus  
Meningkatkan kualitas 

informasi 
• Ketersediaan dan jenis  

informasi 
• Ketersediaan informasi vs 

rencana 

• Sarana 
Adanya interaksi sosial  • Aktivitas bersama masyarakat 

 

d. Perspektif Pendidikan, Pembelajaran dan Pertumbuhan  
 
 

Tujuan Strategik Indikator Hasil Utama Indikator Pendukung Kinerja 

Meningkatkan 

pendidikan / latihan 

perkoperasian 

• Peningkatan pendidikan 

/ latihan 

• Pendidikan / latihan, penyuluhan dan 

bimbingan untuk anggota dan pengelola 

• Peruntukan dana pendidikan / latihan 

Mengembangkan 

inovasi dan kerjasama 
• Adanya inovasi dan ber-

tambahnya kerjasama 

• Berkembangnya inovasi 

• Kerjasama bisnis secara vertikal 

• Kerjasama bisnis dengan lembaga lain 

Peduli pada komunitas • Memberikan manfaat 

sosial 

• Penyerapan tenaga kerja 

• Pembayaran cukai, pajak / retribusi 

• Penyediaan dana sosial 

 

Selanjutnya, daripada tujuan strategik dan indikator utama serta indikator pen-

dukung kinerja koperasi pada keempat perspektif Balanced Scorecard (Tabel 4.3), maka 

peneliti merumuskan indikator operasionalisasi pengukuran variabel kinerja koperasi 

pada setiap perspektif Balanced Scorecard disertai dengan ukuran sasaran setiap item 

(tercantum dalam keterangan di dalam kurung). 

 

4.4.1.1   Perspektif Keanggotaan 

         Didalam kuesioner (Lampiran 1) butiran soalan untuk perspektif keanggotaan  

terdiri dari 13 item.  Pengukuran kinerja koperasi dari perspektif keanggotaan dinilai 

menggunakan indikator berikut:  

1. Keuntungan, dengan kriteria penilaian yaitu rasio saldo dengan pendapatan kasar 

(1% -15%). 
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2. Kaitan dari bisnis anggota yaitu rasio antara usaha yang dikelola koperasi yang 

terkait dengan usaha anggota dengan usaha koperasi (45% -100%).   

3. Transaksi bisnis koperasi dengan bisnis anggota yaitu rasio transaksi anggota 

dengan keseluruhan transaksi koperasi (45% -90%).   

4. Rasio antara anggota baru yang masuk setiap tahun dengan jumlah anggota yang 

sudah ada (anggota yang diperhitungkan adalah anggota yang terdaftar dalam buku 

daftar anggota) (0 -10%).   

5. Rasio pencatatan keanggotaan, yaitu rasio antara jumlah anggota yang terdaftar 

dengan jumlah sebenarnya anggota (20% - 100%).  

6. Realisasi saldo, yaitu rasio antara saldo yang direalisasi dengan saldo yang di-

rencanakan (40% - 100%).   

7. Manfaat kerjasama yang diperoleh dari kerjasama yang dilakukan oleh koperasi.   

8. Pelunasan Simpanan Utama (SU) anggota, yaitu rasio SU yang telah dibayar oleh 

anggota dengan SU yang harus dibayar sepenuhnya oleh anggota (40% -100%). 

9. Penebusan Simpanan Wajib (SW) anggota, yaitu rasio SW yang telah dibayarkan 

oleh anggota dengan SW yang harus dibayar sepenuhnya oleh anggota (40% -

100%).   

10. Penilaian terhadap manfaat strategi bersaing yang dijalankan oleh koperasi, seperti 

strategi keragaman produk / layanan atau harga yang lebih rendah untuk anggota 

atau strategi fokus yang telah dijalankan.  

11. Pelaksanaan RAT, yaitu pelaksanaan RAT tepat pada waktu.  

12. Kehadiran anggota dalam RAT, berdasarkan kuorum RAT menurut anggaran dasar 

koperasi.  

13. Pengesahan Rencana Kerja (PK) dan Rencana Keuangan Pendapatan dan Belanja 

(RKPB), yaitu PK dan RKPB yang disyahkan atau disetujui pada RAT dan yang 

dilaksanakan.  

 

4.4.1.2 Perspektif Keuangan   

          Didalam kuesioner (Lampiran 1) butiran soalan untuk perspektif keuangan terdiri 

dari. Pengukuran kinerja koperasi dari perspektif keuangan dinilai menggunakan pan-

duan berikut:   

1. Keuntungan Ekuitas, yaitu rasio antara hasil usaha dengan modal sendiri (3% -

21%),   

2. Pengembalian atas Aset, yaitu rasio antara saldo dengan aset koperasi (1% - 10%),   
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3. Pengembalian Aset, yaitu rasio antara pendapatan dengan aset koperasi (1 - 3.5 x)  

4. Current ratio, yaitu rasio antara aset saat ini dengan liability sesaat (125% -250%),   

5. Kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, yaitu rasio an-

tara jumlah hutang dengan total aset koperasi (40% - 80%),   

6. Realisasi Rencana Keuangan Pendapatan Koperasi (RKPK), yaitu rasio antara 

RKPK yang direalisasi dengan yang direncanakan (40% -100%)   

7. Realisasi Rencana Keuangan Belanja Koperasi (RKBK), yaitu rasio antara RKBK 

yang direalisasi dengan yang direncanakan (100% -130%)   

8. Rasio antara jumlah hutang (tanggung jawab) dengan modal sendiri (70% - 200%),   

9. Audit Keuangan, yaitu ada pengawalan internal koperasi oleh badan pengawas, dan 

audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik.  

  

4.4.1.3  Perspektif Proses Bisnis Internal   

           Didalam kuesioner (Lampiran 1), butiran soalan untuk perspektif proses bisnis 

internal terdiri dari 5 item. Pengukuran kinerja koperasi dari perspektif proses bisnis 

internal dinilai menggunakan panduan berikut:   

1. Intensitas ketua koperasi untuk melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, 

yaitu dengan tingkat partisipasi,  

2. Kerjasama internal antara pengurus/pengelola koperasi, yaitu adanya kerjasama an-

tara karyawan dan atasan mereka.   

3. Keberadaan media informasi, yaitu media informasi telah tersedia  

4. Kemudahan fasilitas di kantor dan bisnis,  

5. Aktivitas dengan masyarakat, yaitu tingkat partisipasi koperasi dalam mengikuti 

kegiatan di masyarakat.   

 

4.4.1.4   Perspektif Pendidikan, Pembelajaran dan Pertumbuhan   

              Didalam kuesioner (Lampiran 1), butiran soalan untuk perspektif pendidikan, 

pembelajaran dan pertumbuhan terdiri dari 10 item.  Pengukuran kinerja koperasi dari 

perspektif pendidikan dan pembelajaran dinilai menggunakan panduan berikut:   

1. Pendidikan/pelatihan untuk anggota, yaitu dengan penilaian peluang pendidi-

kan/pelatihan untuk anggota, antara yang direncanakan dengan yang direalisasikan, 

2. Pendidikan/pelatihan untuk pengurus dan karyawan, yaitu dengan penilaian peluang 

pendidikan/pelatihan untuk pengurus, antara yang direncanakan dengan yang dire-

alisasikan.  
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3. Bimbingan/konseling untuk anggota koperasi, dengan penilaian peluang bimb-

ingan/konseling untuk anggota dan pengurus, antara yang direncanakan dengan 

yang direalisasikan.  

4. Penyediaan dana untuk pendidikan/pelatihan untuk anggota dan pengurus, yaitu an-

tara yang direncanakan dengan yang direalisasikan.  

5. Banyaknya kerjasama bisnis secara vertikal, dengan kriteria penilaian kerjasama 

dengan koperasi yang lain,  

6. Banyaknya kerjasama bisnis dengan agen bisnis lain, yaitu penilaian kerjasama an-

tara koperasi dengan badan lain selain koperasi,   

7. Manfaat inovasi, yaitu penilaian manfaat inovasi untuk meningkatkan saldo ang-

gota.  

8. Penyerapan kerja, dengan penilaian jumlah tenaga kerja yang diserap koperasi.   

9. Pembayaran pajak/cukai, dengan penilaian kepatuhan untuk membayar pajak/cukai 

10. Penyediaan dana sosial, dengan kriteria penilaian ketersediaan dana untuk keba-

jikan.   

 

  Kinerja keseluruhan koperasi berdasarkan Balanced Scorecard selanjutnya 

peneliti tetapkan menurut skala rata-rata pada Tabel 4.4 di bawah ini.   

 

 

Tabel 4.4   Penetapan Skala Kinerja Koperasi Berdasarkan Balanced Scorecard. 

 

 Skala Rerata Kinerja Koperasi  

4.0 s / d ≤ 5.0  Sangat Tinggi 

3.0 s / d <4.0  Baik/Tinggi 

2.0 s / d <3.0  Sedang/Cukup 

1.0 s / d <2,0  Rendah 

<1.0 Sangat Rendah 

 
 
 
 
4.5   Penelitian Pendahuluan 

  Sebelum dilakukan perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan alat 

analisis, maka semua instrumen tersebut harus valid dan reliable. Pengujian instrument 
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dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach terhadap setiap variabel. In-

strumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien Alpha Cronbach α ≥ 0.5.  

 

4.5.1 Uji Validitas              

             Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar–benar cocok atau 

sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji 

apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-benar cocok untuk digunakan 

dalam penelitian ini. Untuk menguji validitasnya menggunakan koefisien Alpha 

Cronbach terhadap setiap variabel. Instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien 

Alpha Cronbach α ≥ 0.5.  

             Pengujian validitas pada taraf signifikan yang digunakan adalah α = 5% yaitu 

apabila r-hitung > r-tabel maka kuesioner dinyatakan valid; begitu pula sebaliknya apa-

bila r-hitung < r-tabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid. 

 

4.5.2    Uji Reliabilitas  

        Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu 

gejala atau kejadian. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil ja-

waban dari kuesioner oleh responden benar–benar stabil dalam mengukur suatu gejala 

atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat 

pengukur tersebut dan sebaliknya jika reliabilitas alat pengukur tersebut rendah maka 

alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Mencari reliabilitas instrument 

yang skornya bukan 0–1, tetapi merupakan rentangan antara beberapa nilai misalnya 0–

10, 0–100 atau bentuk skala 1–3, 1–5, atau 1–7 dan seterusnya, dapat menggunakan 

teknik dari Cronbach alpha (Umar, 2002). Untuk menguji validitas data yang diperoleh 

kemudian digunakan korelasi Pearson.   Hasilnya dibandingkan dengan r dari corrected 

item total correlation dimana df = n - 2 dengan α = 5%.   Jika r-hitung setiap item per-

tanyaan bernilai positif, maka dinyatakan bahwa item pertanyaan adalah valid. 

 

4.6   Uji Asumsi Klasik 

Selain pengujian terhadap instrument penelitian, juga dilakukan uji asumsi klasik 

meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedasdisitas. 

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut memenuhi beberapa asumsi, yang kemudian disebut dengan uji asumsi klasik.  
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4.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal 

dari populasi yang menyebar normal atau tidak. Bila hasil tes normal, maka hasil 

perhitungan statistik dapat digeneralisasikan ke dalam populasi. Untuk mengetahui ada 

tidaknya normalitas, dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu 

diagonal pada suatu grafis, dengan dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

adalah: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan sesuai arah garis diagonal maka 

model regresi memiliki residual yang normal, 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak sesuai arah garis diagonal 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Singgih, 2001). 

 

4.6.2   Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya sesuatu hubungan linear yang sempurna antara 

beberapa maupun semua variabel bebas (Singgih, 2001; Gujarati, 2003). Untuk 

mengetahui adanya multikolinearitas bisa dilakukan dengan cara: 

a. Mengamati nilai R2, F hitung dan t hitung. Jika nilai R2 dan F hitung tinggi sementara 

nilai t hitung banyak yang tidak berarti, maka pada model regresi dapat terjadi 

multikolinearitas (Gujarati, 2003). 

b. Mengamati nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF ada 

disekitar satu dan angka Tolerance mendekati satu, maka pada model regresi dapat 

terjadi multikolinearitas (Singgih, 2001). Uji multicollinearitas (data dikatakan layak 

jika nilai toleransi > 0. 10 dan faktor inflasi varians <10). 

  

4.6.3  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah sesuatu kondisi dalam suatu pengamatan dimana 

semua gangguan mempunyai varians yang sama (Gujarati, 2003). Masalah 

heteroskedastisitas terjadi apabila gangguan pada modeel yang sedang diamati tidak 

memiliki varians yang tetap dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Gejala ini sering 

terjadi saat regresi menggunakan data cross section dibandingkan dengan data time 

series. Untuk mengenali ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada scatterplot yang menunjukkan hubungan antara Regression 

Studentized Residual dengan Regression Standarized Predicted Value. Jika titik-titik 
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yang terbentuk menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas, maka model 

regresi mungkin tidak ada masalah heteroskedastisitas (Singgih, 2001). 

   

4.7   Teknik Analisis Data 

          Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis 

korelasi dan analisis regresi, dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Versi 20. 

 

4.7.1   Analisis Deskriptif 

Untuk mendapa t gambaran mengenai karakteristik responden pada kajian ini 

maka digunakan metode deskriptif (seperti tercantum dalam kuesioner pada halaman 

pertama).  

 

4.7.2   Analisis Korelasi 

Untuk mendapatkan adanya keterkaitan pengaruh dari variabel yang satu dengan 

variabel lainnya yang dibangun dalam konstrak penelitian, maka digunakan uji korelasi 

Pearson (Pearson’s Corellation). 

 

4.7.2   Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y), maka digunakan analisis korelasi dan regresi. Tes korelasi yang digunakan adalah 

tes korelasi Pearson, dan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan 

variabel bebas yang secara nyata mempengaruhi variabel terikat. Adapun Model 

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

 

Y    =  α  +  β PA,   dimana:  

Y = Kinerja Koperasi  

α  =  Konstanta 

β =  koefisien regresi variabel bebas 

PA  =  Partisipasi Anggota (X) 
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BAB 5 

HASIL YANG DICAPAI 

 

 5.1   Analisis Deskriptif Responden Kajian 

 Pada Tabel 5.1 berikut ini akan dibincangkan mengenai profil responden kajian 

berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan anggota dan pengurus koperasi. 

SMA sebanyak 45%, SMP sebanyak 38% dan diploma sebanyak 8%, serta S-1 

sebanyak 9%. 

 

Tabel 5.1  Profil Responden Kajian Berdasarkan Jantina, Umur dan Tingkat Pendidikan 

 

Responden 

Jantina  Umur (thn) Tingkat Pendidikan 

Lelaki Wanita < 35 35-50 ≥ 51 SMP SMA Dpl > S1 

Pengurus 71% 29% 7% 85% 8% - 40% 22% 38% 

Anggota  44% 56% 33% 61% 6% 38% 45% 8% 9% 

 

Dari Tabel 5.1 di atas, menunjukkan bahwa dari segi jantina kebanyakan 

responden pengurus koperasi adalah lelaki, yaitu sebanyak 71%, dan wanita sebanyak 

29%. Sementara responden anggota koperasi kebanyakan adalah wanita, yaitu sebanyak 

56% dan lelaki adalah 44%. Dari segi umur, baik pengurus maupun anggota koperasi, 

mayoritas berumur diantara 35-50 tahun. Dari segi tingkat pendidikan, kebanyakan 

pengurus koperasi memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 40%,  S1 sebanyak 38% 

dan diploma sebanyak 22%. Tingkat pendidikan mayoritas anggota koperasi adalah 

SMA sebanyak 45%, SMP sebanyak 38%, S1 dan diploma masing-masing 9% dan 8%. 

 Selanjutnya disajikan profil sebaran responden anggota koperasi berdasarkan 

jenis kelamin, umur dan tahap pendidikan dalam bentuk gambar, seperti di bawah ini. 

 

 

Gambar 5.1. Sebaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa dari segi jenis kelamin kebanyakan responden 

adalah wanita sebanyak 53%, dan lelaki adalah 42%. 

 

Lelaki
44%Wanita

56%
Lelaki

Wanita
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Gambar 5.2   Sebaran Responden berdasarkan Umur (tahun) 

 

Dari segi umur, responden anggota koperasi mayoritas berumur diantara 35-50 tahun 

sebanyak 61%, sedangkan yang berumur <36 tahun sebanyak 33% dan yang berumur > 

51 tahun sebanyak 6%. 

 

 

Gambar 5.3  Sebaran Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Dari segi tingkat pendidikan, kebanyakan pengurus koperasi memiliki tingkat 

pendidikan SMA sebanyak 45%, SMP sebanyak 38% dan diploma sebanyak 8%, serta 

S-1 sebanyak 9%.  

 Selanjutnya pada Tabel 5.2 diringkaskan hasil analisis deskriptif variabel kajian. 

 

Tabel 5.2  Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kajian 

Variabel N Rataan Kriteria 
Standart 

Deviasi 

Partisipsi Anggota 100 3.7575 Sedang .2948875 

Partisipasi Pengambilan Keputusan 100 4.0860 Baik .3414230 

Partisipasi Penyertaan Modal 100 4.1600 Baik .4028309 

Partisipasi Menikmati Hasil 100 3.9400 Sedang .3464102 

Partisipasi dalam Mengawasi 100 4.0067 Baik .4289597 

Prestasi Koperasi 100 3.7970 Sedang .3001030 

Perspektif Keanggotaan 100 3.8500 Sedang  

Perspektif Keuangan 100 3.7590 Sedang  

Perspektif Proses Bisnis Intenal 100 4.1260 Baik  

Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran 100 3.4530 Sedang  

< 35
33%

35-50
61%

≥ 51
6%

< 35

35-50

≥ 51

SMP
38%

SMA
45%

Dipl
8%

S-1
9%

SMP SMA Dipl S-1
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5.2  Penelitian Pendahuluan  

Tujuan utama kajian pada penelitian pendahuluan ini adalah untuk memastikan 

bahwa item atau soal yang ada didalam instrumen atau kuesioner untuk semua variabel 

yang diamati, apakah sudah dapat dipahami oleh responden ataupun belum. Untuk itu, 

sebanyak 30 responden dilibatkan pada penelitian pendahuluan ini.  

   

5.2.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Dalam Tabel 5.3 diringkaskan hasil ujian validitas instrumen, sedangkan untuk hasil 

yang terperinci dapat dilihat pada Tabel 5.4 dan Tabel 5.5 selanjutnya. 

 

Tabel 5.3  Ringkasan Hasil Uji Validitas Kuesioner pada Penelitian Pendahuluan 
 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Partisipasi Anggota (X) 0.908 Reliable 

Partisipasi Pengambilan Keputusan (X1) 

Partisipasi Penyertaan Modal (X2) 

Partisipasi Menikmati Produk/Layanan (X3) 

Partisipasi dalam Mengawasi (X4) 

Kinerja Koperasi menggunakan BSC (Y) 

Perspektif Keanggotaan (Y1) 

Perspektif Keuangan (Y2) 

Perspektif Bisnis Internal (Y3) 

Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran (Y4) 

0.748 

0.877 

0.748 

0.728 

0.896 

0.722 

0.827 

0.675 

0.687 

Reliable  

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

 

Daripada Tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa kesemua variabel pada instrumen 

kajian adalah dapat dipercaya (reliable) karena masing-masing memiliki nilai koefisien 

cronbach alpha lebih besar dari 0.5. 

 

5.2.2 Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas yang dilakukan pada setiap item pertanyaan di dalam instrumen yang 

digunakan pada semua variabel dapat dilihat secara lengkap seperti pada Tabel 5.4 dan 

Tabel 5.5 di bawah berikut ini. 
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Tabel 5.4   Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Variabel Partisipasi Anggota Koperasi  

 pada Penelitian Pendahuluan 

 

Partisipasi Anggota α = 0.908 

Pengambilan Keputusan α = 0.748 Penyertaan Modal α = 0.877 Menikmati Produk/Layanan α = 0.748 Partisipasi dalam Mengawasi α = 0.728 

Item 
Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status 

PK1 .595 Valid PM1 .850 Valid PH1 .758 Valid PW1 .553 Valid 

PK2 .491 Valid PM2 .717 Valid PH2 .606 Valid PW2 .552 Valid 

PK3 .288 Valid PM3 .622 Valid PH3 .598 Valid PW3 .562 Valid 

PK4 .516 Valid PM4 .769 Valid PH4 .601 Valid    

PK5 .743 Valid    PH5 .096 Valid    
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Tabel 5.5   Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Variabel Kinerja Koperasi Menggunakan Konsep 

Balanced Scorecard pada Kajian Penelitian Pendahuluan 

Kinerja Koperasi menggunakan Balanced Scorecard (BSC) α = 0.896 

Perspektif Keanggotaan α = 0.722 Perspektif Keuangan α = 0.827 Perspektif Bisnis Internal  α = 0.675 Perspektif Pendidikan & Pmbljran  α = 0.687 

Item 
Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status 

BSA1 .405 Valid BSU1 .745 Valid BSI1 .402 Valid BSP1 .408 Valid 

BSA2 .484 Valid BSU2 .418 Valid BSI2 .425 Valid BSP2 .288 Valid 

BSA3 .272 Valid BSU3 .615 Valid BSI3 .476 Valid BSP3 .454 Valid 

BSA4 .311 Valid BSU4 .580 Valid BSI4 .379 Valid BSP4 .432 Valid 

BSA5 .519 Valid BSU5 .115 Valid BSI5 .564 Valid BSP5 .347 Valid 

BSA6 .429 Valid BSU6 .523 Valid    BSP6 .400 Valid 

BSA7 .114 Valid BSU7 .393 Valid    BSP7 .341 Valid 

BSA8 .233 Valid BSU8 .755 Valid    BSP8 .399 Valid 

BSA9 .563 Valid BSU9 .596 Valid    BSP9 .186 Valid 

BSA10 .396 Valid BSU10 .318 Valid    BSP10 .376 Valid 

BSA11 .502 Valid          

BSA12 .237 Valid          

BSA 13 .437 Valid          
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Dari Tabel 5.4 terlihat bahwa variabel partisipasi anggota (X) memiliki nilai 

cronbach α = 0.908, dimana nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa variable partisipasi 

anggota dalam kajian ini adalah reliable (dapat dipercayai), sehingga dapat digunakan 

sebagai instrumen dalam mengukur variabel pada kajian sebenarnya.   

Variabel partisipasi anggota terbagi ke dalam empat sub variabel, yaitu 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam penyertaan modal, 

partisipasi dalam menikmati produk/layanan koperasi serta partisipasi dalam mengawasi 

jalannya usaha koperasi.  Untuk sub variabel pengambilan keputusan memiliki nilai 

cronbach α = 0.748, dimana nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa sub variable partisipasi 

pengambilan keputusan dalam kajian ini adalah reliable (dapat dipercayai).  Selanjutnya, 

untuk sub variabel partisipasi penyertaan modal memiliki nilai cronbach α = 0.877, di-

mana nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa sub variable partisipasi penyertaan modal 

dalam kajian ini adalah reliable (dapat dipercayai).  Untuk sub variabel partisipasi 

menikmati produk/layanan koperasi memiliki nilai cronbach α = 0.748 dan sub variable 

partisipasi dalam mengawasi memiliki nilai cronbach α = 0.728, dimana keduanya mas-

ing-masing memiliki nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa kedua sub variable ini adalah 

reliable (dapat dipercayai). 

Apabila dilihat dari nilai Corrected Item Total Correlation setiap item pada se-

tiap variable seperti pada Tabel 5.4 di atas, terlihat bahwa semua item pada variable 

partisipasi anggota pada kajian ini adalah bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa semua item adalah valid, dan dapat digunakan sebagai instrument yang baik da-

lam kajian sebenarnya. 

Selanjutnya pada variable penilaian kinerja koperasi menggunakan konsep Bal-

anced Scorecard pada kajian ini seperti pada Tabel 5.5, diperoleh hasil bahwa variabel 

kinerja koperasi (Y) memiliki nilai cronbach α = 0.896, dimana nilai cronbach α > 0.5, 

artinya bahwa variable kinerja koperasi dalam kajian ini adalah reliable (dapat di-

percayai), sehingga dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel pada 

kajian sebenarnya.   

Variabel kinerja koperasi terbagi ke dalam empat sub variabel, yaitu perspektif 

keanggotaan, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif 

pendidikan, pertumbuhan dan pembelajaran.  Untuk sub variabel perpektif keanggotaan 

memiliki nilai cronbach α = 0.722, dimana nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa sub 

variable perspektif pengambilan keputusan dalam kajian ini adalah reliable (dapat di-

percayai).  Selanjutnya, untuk sub variabel perspektif keuangan memiliki nilai cronbach 



68 
 

α = 0.827, dimana nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa sub variable perspektif keuangan 

dalam kajian ini adalah reliable (dapat dipercayai).  Untuk sub variabel perspektif proses 

bisnis internal memiliki nilai cronbach α = 0.675 dan sub variable perspektif pendidikan 

dan pembelajaran memiliki nilai cronbach α = 0.687, dimana keduanya masing-masing 

nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa kedua sub variable ini adalah reliable (dapat di-

percayai). 

Apabila dilihat dari nilai Corrected Item Total Correlation setiap item pada se-

tiap variable seperti pada Tabel 5.5 di atas, terlihat bahwa semua item pada variable 

kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced Scorecard pada kajian ini adalah ber-

nilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa semua item adalah valid, dan dapat 

digunakan sebagai instrument yang baik dalam kajian sebenarnya. 

Dari hasil uji reliabilitas dan validitas pada kajian pendahuluan terhadap semua 

variabel yang diuji sebagai konstruk adalah valid untuk digunakan sebagai instrument 

pada kajian sebenarnya. 

 

5.3   Penelitian Sebenarnya 

Tahapan penelitian ini bertujuan untuk menguji model pengembangan partisipasi 

anggota (yang telah diperoleh pada Tahun I kajian ini) dengan konsep penilaian kinerja 

koperasi menggunakan Balanced Scorecard dalam berkoperasi di Sumatera Utara. Pada 

tahapan penelitian ini, dilibatkan sebanyak 100 orang responden sebagai anggota untuk 

merespon variabel partisipasi anggota dan 100 orang pengurus koperasi untuk merespon 

variabel konsep penilaian kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced Scorecard.  

 

5.3.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Pada Tabel 5.6 diringkaskan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner penelitian 

pada kajian sebenarnya, yaitu sebagai berikut.   

Daripada Tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa kesemua variabel pada instrumen 

kajian adalah dapat dipercaya (reliable) karena masing-masing memiliki nilai koefisien 

cronbach alpha lebih besar dari 0.5.  Semua variabel dalam penelitian ini dapat 

digunakan sebagai instrumen pada penelitian sebenarnya. 
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Tabel 5.6  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner pada Penelitian Sebenarnya 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Partisipasi Anggota (X) 0.841 Reliable 

Partisipasi Pengambilan Keputusan (X1) 

Partisipasi Penyertaan Modal (X2) 

Partisipasi Menikmati Produk/Layanan (X3) 

Partisipasi dalam Mengawasi (X4) 

Kinerja Koperasi menggunakan BSC (Y) 

Perspektif Keanggotaan (Y1) 

Perspektif Keuangan (Y2) 

Perspektif Bisnis Internal (Y3) 

Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran (Y4) 

0.629 

0.768 

0.685 

0.747 

0.858 

0.692 

0.756 

0.582 

0.523 

Reliable  

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

 

 

5.3.2  Hasil Uji Validitas 

Pada sub bab berikut ini diuraikan pula hasil uji validitas dari instrumen pada 

kajian sebenarnya. Pada Tabel 5.7 dan Tabel 5.8 di bawah ini, dapat dilihat rekapitulasi 

hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen kajian pada penelitian sebenarnya. 

Dari Tabel 5.7 dan Tabel 6.8 tersebut terlihat bahwa semua item yang diukur 

pada variabel kajian memiliki nilai Corrected item total correlation yang bernilai positif.  

Oleh karena itu, semua item yang digunakan pada semua variabel kajian sebenarnya 

adalah valid atau sah untuk digunakan mengukur variabel kajian. 
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Tabel 5.7   Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Variabel Partisipasi Anggota Koperasi 

 Pada Penelitian Sebenarnya 

 

Partisipasi Anggota  α = 0.841 

Pengambilan Keputusan α = 0.629 Penyertaan Modal α = 0.768 Menikmati Layanan α = 0.685 Partisipasi dalam Mengawasi α = 0.747 

Item 
Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status 

PK1 .565 Valid PM1 .640 Valid PH1 .593 Valid PW1 .576 Valid 

PK2 .534 Valid PM2 .532 Valid PH2 .277 Valid PW2 .559 Valid 

PK3 .200 Valid PM3 .526 Valid PH3 .516 Valid PW3 .607 Valid 

PK4 .296 Valid PM4 .583 Valid PH4 .511 Valid    

PK5 .348 Valid    PH5 .345 Valid    
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Tabel 5.8   Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Variabel Kinerja Koperasi Menggunakan 

Konsep Balanced Scorecard pada Penelitian Sebenarnya 

Kinerja Koperasi menggunakan Balanced Scorecard (BSC)  = 0.858 

Perspektif Keanggotaan α = 0.692 Perspektif Keuangan α = 0.756 Perspektif Bisnis Internal α = 0.582 Perspektif Pendidikan & Pmbljran α = 0.523 

Item 
Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status Item 

Corrected Item 

Total Correlation 
Status 

BSA1 .387 Valid BSU1 .628 Valid BSI1 .324 Valid BSP1 .261 Valid 

BSA2 .491 Valid BSU2 .338 Valid BSI2 .161 Valid BSP2 .161 Valid 

BSA3 .338 Valid BSU3 .483 Valid BSI3 .333 Valid BSP3 .263 Valid 

BSA4 .229 Valid BSU4 .493 Valid BSI4 .447 Valid BSP4 .287 Valid 

BSA5 .395 Valid BSU5 .269 Valid BSI5 .519 Valid BSP5 .225 Valid 

BSA6 .323 Valid BSU6 .450 Valid    BSP6 .283 Valid 

BSA7 .200 Valid BSU7 .310 Valid    BSP7 .264 Valid 

BSA8 .250 Valid BSU8 .599 Valid    BSP8 .145 Valid 

BSA9 .463 Valid BSU9 .478 Valid    BSP9 .083 Valid 

BSA10 .177 Valid BSU10 .144 Valid    BSP10 .281 Valid 

BSA11 .398 Valid          

BSA12 .288 Valid          

BSA13 .398 Valid          
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5.4   Uji Andaian Klasik 

Model regresi linier berganda harus menepati beberapa andaian yang disebut 

dengan ujian andaian klasik. Uji andaian ini terdiri daripada beberapa tahap, yaitu:  

 

5.4.1  Uji Normalitas 

Ada beberapa cara dalam melakukan uji normalitas data, seperti uji analisis 

grafik dan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian ini digunakan uji analisis grafik 

dan uji Normalitas Kolmogorov Smirnov. 

 
 

Gambar 5.4  Pola Data Histogram  

  

Dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik residual berada dan mengikuti pola distri-

busi normal.  Selain itu juga digunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan 

bantuan IBM Statistics SPSS versi 18, sebagai berikut. 

 

 
Tabel 5.9  Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 BSC PA 

N 100 100 

Normal Parametersa,b Mean 3.797033 3.7936900 

Std. Deviation .3001030 .29488754 

Most Extreme Differences Absolute .115 .124 

Positive .058 .065 

Negative -.115 -.124 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.147 1.236 

Asymp. Sig. (2-tailed) .144 .094 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Dari Table 5.9 di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed), menunjukkan 

bahwa semua variabel yang diamati memiliki nilai p > 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji ini menunjukkan bahwa data dapat diuji 

menggunakan statistik parametrik.   

 

5.4.2  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya sesuatu hubungan linear yang sempurna antara 

beberapa maupun semua variabel bebas (Gujarati, 2003). Uji multiolinearitas 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.  

 

Tabel 5.10   Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Partisipasi Pengambilan Keputusan .625 1.600 

Partisipasi Penyertaan Modal .626 1.597 

Partisipasi Menikmati Hasil .445 2.247 

Partisipasi dalam Mengawasi .504 1.985 

 

Dari hasil uji multikolinearitas didapati bahwa nilai Tolerance dan VIF seperti 

pada Tabel 5.10. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

karena semua variabel kajian mempunyai nilai Tolerance > 0.10 dan VIF < 10.  

 

5.4.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Ujian heteroskedastisitas yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan 

menggunakan cara coloum plot.  Pada Gambar 5.5 diperlihatkan bahwa plot residu 

adalah acak, tidak menggambarkan adanya gaya tertentu seperti bergelombang, melebar 

ataupun menyempit, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier pada kajian 

ini terbebas daripada heteroskedastisitas.  
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Gambar 5.5   Hasil Kajian Kolom Plot 

 

 

 

Gambar 5.6   Hasil Kajian Menggunakan Grafik P-P Plot 
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5.5  Analisis Korelasi dan Regresi Linier Berganda  
 

Tabel 5.11  Koefisien Korelasi Pearson Variabel Kajian 

  PK PM PH PW BSC 

PK 
Pearson Correlation 1     

Sig. (2-tailed) .000     

PM 
Pearson Correlation .586** 1    

Sig. (2-tailed) .000     

PH 
Pearson Correlation .369** .377** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .000    

PW 
Pearson Correlation .194* .252** .701** 1  

Sig. (2-tailed) .027 .006 .000   

BSC 
Pearson Correlation .724* .732** .487** .277** 1 

Sig. (2-tailed) .026 .000 .000 .003  

 

Dari Tabel 5.11 di atas dapat dilihat bahwa semua sub variabel bebas partisipasi 

anggota secara signifikan berkorelasi dengan variabel terikat kinerja koperasi 

menggunakan konsep Balanced Scorecard. 

Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi linear berganda dari kajian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari partisipasi anggota terhadap kinerja koperasi 

menggunakan konsep Balanced Scorecard. 

 

Tabel 5.12  Ringkasan Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Nilai t Sig. 

Konstanta -0.107 -1.051 0.296 

Partisipasi Anggota 0.838 22.625** 0.000 

P. Pengambilan Keputusan 0.080 2.886** 0.005 

P. Penyertaan Modal 0.084 3.579** 0.001 

P. Menikmati Hasil 0.009 0.302 0.764 

P. Mengawasi 0.003 0.113 0.910 

R Square 0.953   

Adjst R Square 0.950   

F-Uji 378.958** 

Sig.(2-ekor) 0.000 

  

Dari Tabel 5.12 di atas, terlihat bahwa variabel partisipasi anggota menunjukkan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced 

Scorecard.  Selanjutnya, terlihat bahwa nilai R2 sebesar 0.953, artinya adalah bahwa pe-

rubahan 95.3% dari variabel partisipasi anggota dapat menjelaskan pengaruh yang ter-

jadi terhadap kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced Scorecard, sedangkan 

selebihnya 4.7% dijelaskan  oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dikaji. Nilai F 

sebesar 378.958** dengan α < 1%, bermakna bahwa variabel bebas partisipasi anggota 

secara sangat signifikan mempengaruhikinerja koperasi menggunakan konsep Balanced 
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Scorecard. Dari tabel di atas, kemudian diperoleh Model Persamaan Regresi Linier 

Berganda dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:        

 
Y = - 0.107 + 0.838  PA 

dimana:  Y =  Kinerja Koperasi (BSC) 

  PA =  Partisipasi Anggota 

 

Dari hasil persamaan regresi linier di atas, maka pengaruh setiap variabel ditafsirkan 

untuk menjelaskan variabelkinerja koperasi menggunakan konsep Balanced Scorecard 

adalah sebagai berikut:  

1.  Konstanta - 0.107, bermakna bahwa jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja koperasi, maka kinerja koperasi adalah sebesar - 0.107. 

2.  Koefisien regresi 0.838 bermakna bahwa setiap faktor partisipasi anggota bertambah 

1 (satu) unit, maka kinerja koperasi menggunkan konsep Balanced Scorecard akan 

meningkat sebesar 0.838.  

 

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel partisipasi anggota 

secara sangat nyata mempengaruhi peningkatan kinerja koperasi menggunakan konsep 

Balanced Scorecard di Sumatera Utara.  

 

5.6  Model Pengembangan Partisipasi Anggota Koperasi  

Dari hasil kajian ini, yang dilakukan selama 2 (dua) tahun, maka telah diperoleh 

kuaran penelitian sebagai berikut : 

Tahun I  : Model pengembangan partisipasi anggota dalam berkoperasi di Sumatera 

Utara 

Tahun II :  Konsep penilaian kinerja koperasi menggunakan Balanced Scorecard 

 

Berikut ini pada Tabel 5.13, disajikan model perkembangan partisipasi anggota sebagai 

hasil dari kajian pada Tahun Pertama. 

 

Selanjutnya, pada Tabel 5.14, disajikan konsep penilaian kinerja koperasi menggunakan 

Balanced Scorecard di Sumatera Utara sebagai hasil dari kajian pada Tahun Kedua. 

 

 



77 
 

 

 

Tabel 5.13   Model Pengembangan Partisipasi Anggota Koperasi 

 

Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala Evaluasi 

Partisipasi 

anggota 

Partisipasi merupakan suatu 

proses dimana sekelompok 

orang (anggota) menemukan 

dan mengimplimentasikan ide 

ataupun gagasan-gagasannya 

(Ropke, 2012) 

Partisipasi dalam 

pengambilan keputusan  

Kehadiran Kehadiran dalam rapat Ordinal 

Pre test-Post 

test 

Keaktifan memberi sa-

ran/kritik 

Dalam rapat Ordinal 

Di luar rapat  Ordinal 

Keaktifan mengisi buku saran/kritik Ordinal 

Keaktifan mencalonkan 

diri 
Mencalonkan diri sebagai pengurus koperasi Ordinal 

Partisipasi dalam 

kontribusi modal  

Simpanan Utama/Pokok Kepatuhan membayar SU Ordinal 

Simpanan Wajib Kepatuhan membayar SW Ordinal 

Simpanan Sukarela 
Minat melakukan simpanan sukarela Ordinal 

SHU disisihkan untuk simpanan sukarela Ordinal 

Partisipasi menikmati 

hasil  

Layanan simpan pinjam 

Pinjaman Ordinal 

Pengembalian pinjaman Ordinal 

Ketepatan waktu pengembalian Ordinal 

Kesediaan melakukan simpan pinjam Ordinal 

Penggunaan fasilitas Kesediaan menggunakan fasilitas kredit Ordinal 
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Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala Evaluasi 

  Partisipasi dalam 

mengawasi 

Mengikuti pertemuan Pertemuan berkala Ordinal Pre test-Post 

test 

 

Keaktifan berdiskusi/ 

memberikan kritik/saran 

Dengan sesama anggota Ordinal 

Dengan karyawan Ordinal 

Motivasi 

 

Motivasi adalah dorongan dari 

luar dari seseorang agar mau 

melaksanakan sesuatu 

(Martoyo, 2000).  

Motivasi Non materil 
Kesesuaian usaha 

Kesesuaian usaha Ordinal 

Pre test-Post 

test 

Perkembangan usaha Ordinal 

Pelayanan Ketersediaan barang Ordinal 

Harga diri Harga diri meningkat Ordinal 

Di jenjang bawah, motivasi ber-

bentuk materi, dijenjang atas-

motivasi bersifat non materi 

(Maslow, 1958). 

Motivasi Materil SHU atas modal SHU yang terus meningkat Ordinal 

Pre test-Post 

test SHU atas usaha 

Mendapat keuntungan harga Ordinal 

Mendapat bonus/komisi/insentif Ordinal 

Mendapat THR Ordinal 

Persepsi Kesadaran intuitif thd kebena-

ran/kepercayaan langsung thd 

sesuatu (Komaruddin, 2002) 

External Perception Proses layanan Proses layanan yang mudah dan cepat Ordinal 
Pre test-Post 

test Sikap karyawan Karyawan bersikap baik dan ramah Ordinal 

Kualitas Pela-

yanan 

Jasa yang diberikan koperasi da-

lam memajukan usaha ang-

gotanya (Mahri, 2006) 

Sikap dan kemam-

puan karyawan 

Kemampuan karyawan Memahami produk dan jasa scr mendalam Ordinal 
Pre test-Post 

test Teknik layanan 
Adanya layanan simpan pinjam yang mudah Ordinal 

Adanya fasilitas kredit yang ringan Ordinal 
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Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala Evaluasi 

  
Kuantitas dan kualitas 

barang 

Ketersediaan/kualitas ba-

rang 

Kelengkapan jenis barang/jasa Ordinal 
Pre test-Post 

test 
Harga barang/jasa lebih murah  Ordinal 

Kualitas barang Ordinal 

Sarana dan 

Prasarana 

 

Sarana adalah segala peralatan/ 

perlengkapan yg berfungsi da-

lam kerja (Moenir, 1992). 

Gedung dan sa-

rana/prasarana 
Gedung dan parkir 

Ketersediaan sarana gedung dan parkir Ordinal 
Pre test-Post 

test 
Ketersediaan sarana informasi Ordinal 

Keamanan Jaminan asset nasabah Adanya jaminan keamanan thd asset aggota Ordinal 

Kemampuan 

Manajerial 

Pengurus 

 

Kemampuan manajerial meru-

pakan suatu pengetahuan/ket-

erampilan/sikap perilaku pen-

gurus agar karyawanan dapat 

bekerja lebih efektif/efisien. 

Sikap 

Kejujuran Kejujuran Pengurus Ordinal 

Pre test-Post 

test 

Kepedulian Kepedulian Pengurus Ordinal 

Kekompakan Kekompakan Pengurus Ordinal 

Pengetahuan dan Pen-

galaman 

Tingkat Pendidikan Pendidikan pengurus yang memadai Ordinal 

Pengalaman Pengalaman Pengurus Ordinal 

Ketrampilan 
Mengelola Kemampuan mengelola pengurus Ordinal 

Berkomunikasi Kemampuan komunikasi pengurus Ordinal 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

Perkoperasian 

Kegiatan yang dilaksanakan 

agar anggota memahami prak-

tek koperasi (Sudarsono, 2004) 

Pendidikan dan Pelati-

han perkoperasian  

Intensitas Intensitas pendidikan dan pelatihan Ordinal 
Pre test-Post 

test 
Kesesuaian Topik Kesesuaian topic/materi untuk anggota Ordinal 

Manfaatnya Manfaat pendidikan dan pelatihan Ordinal 
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Tabel 5.14  Konsep Penilaian Kinerja Koperasi Menggunakan Balanced Scorecard 
 

Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala Sasaran 

Kinerja 

Koperasi 

dengan 

Balanced 

Scorecard 

Kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pen-

capaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/ ke-

bijakan dalam 

mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi or-

ganisasi yang tertuang da-

lam strategic planning 

suatu organisasi.  

Perspektif 

Keanggotaan 

Keuntungan Rasio antara hasil usaha vs pendapatan kasar  Ordinal 1-15% 

Keterkaitan usaha Rasio antara usaha yang dikelola koperasi vs jumlah usaha anggota Ordinal 45-100% 

Transaksi usaha Rasio antara transaksi anggota vs total transaksi koperasi. Ordinal 45-90% 

Keanggotaan Pertambahan anggota baru Ordinal 0-10% 

Realisasi saldo 
Rasio antara jumlah anggota tercatat vs jumlah anggota sebenarnya Ordinal 20-100% 

Rasio antara saldo yang direalisasi vs saldo yang direncanakan. Ordinal 40-100% 

Manfaat kerjasama Manfaat kerjasama bagi anggota Ordinal Bermanfaat 

Pelunasan Simpanan 
Rasio antara SU yang telah dibayar vs yang seharusnya dibayar  Ordinal 40-100% 

Rasio antara SW yang telah dibayar vs yang seharusnya dibayar  Ordinal 40-100% 

Strategi bersaing Manfaat strategi bersaing bagi anggota Ordinal Bermanfaat 

RAT 
Pelaksanaan RAT tepat waktu Ordinal Tepat waktu 

Kehadiran anggota pada saat RAT Ordinal Kuorum 

RK dan RPBK Pengesahan dan pelaksanaan RK dan RPBK Ordinal Dilaksanakan 

Perspektif Keu-

angan 

Penilaian aspek keu-

angan 

Ekuitas: rasio antara hasil usaha vs modal sendiri Ordinal 3-21% 

RoA: rasio antara saldo vs aset koperasi Ordinal 1-10% 
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Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala Evaluasi 

 

 

Balanced Scorecard adalah 

konsep pengukuran kinerja 

yang menerjemahkan 

strategi organisasi kedalam 

serangkaian aktivitas 

terencana yang dapat 

diukur secara 

berkelanjutan. 

 

 

 Penilaian aspek keu-

angan 

ATO: rasio antara pendapatan vs aset koperasi Ordinal 1-3.5x 

Current ratio: rasio antara aset saat ini vs liability sesaat Ordinal 125-250% 

Liabilitas: rasio antara jumlah hutang vs total aset Ordinal 40-80% 

Rasio antara kewajiban vs modal sendiri Ordinal 70-200% 

Realisasi Rencana 
Realisasi RKPK: rasio antara realisasi vs rencana Ordinal 40-100% 

Realisasi RKBK: rasio antara realisasi vs rencana Ordinal 100-130% 

Audit Internal Ordinal Pengawas 

Eksternal Ordinal Akuntan Publik 

Perspektif 

Proses Bisnis 

Internal 

Kepemimpinan Penglibatan bawahan Ordinal Intensif 

Kerjasama internal Antar pengurus, pengelola/karyawan Ordinal Memahami 

Media informasi Ketersediaan media informasi Ordinal Tersedia 

Keberadaan sarana Keberadaan sarana kantor Ordinal Milik sendiri 

Perspektif Pen-

didikan dan 

Pembelajaran 

Peduli sosial Keperdulian kepada masyarakat Ordinal Terlibat 

Program pendidikan Bagi anggota Ordinal Dilaksanakan 

Bagi pengelola Ordinal Dilaksanakan 

Bimbingan/ penyuluhan  Ordinal Dilaksanakan 
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Variabel Defenisi Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator Skala Evaluasi 

   Ketersediaan dana Dana khusus dan dana pendidikan Ordinal Tersedia 

Kerjasama usaha  
Secara vertikal Ordinal 3-5 kerjasama 

Secara horizontal Ordinal 3-5 kerjasama 

Tenaga kerja Kemampuan menyerap tenaga kerja Ordinal Min. 5 orang 

Pajak/retribusi Kepatuhan membayar pajak/retribusi Ordinal Min. 25% 

Dana Kepedulian So-

sial  

Ketersediaan dana sosial bagi masyarakat  Tersedia 
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5.8  Pembahasan Setiap Variabel Kajian 

Berikut ini dibahas hasil penelitian untuk masing-masing variabel kajian yang 

diperoleh dari berbagai hasil pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

5.8.1    Variabel Partisipasi Anggota             

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi individual dalam situasi ke-

lompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta mem-

bagi tanggung jawab bersama mereka (Huneryager dan Heckman, 1992). Menurut 

Allport (1945), seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan diri 

dan sifat egonya lebih daripada hanya keterlibatannya sebagai karyawanan atau tugas 

saja. Dengan keterlibatan dirinya juga termasuk keterlibatan pikiran dan perasaannya. 

Partisipasi memiliki tiga ide penting, yaitu keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab.  

Partisipasi merupakan faktor yang paling menentukan dalam mendukung keber-

hasilan atau perkembangan suatu organisasi. Dalam koperasi, semua program mana-

jemen harus memperoleh dukungan dari anggota. Untuk keperluan itu pihak manajemen 

memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggotanya. Informasi ini dapat di-

peroleh jika partisipasi dalam koperasi berjalan dengan baik. Arti pentingnya partisipasi 

bagi anggota antara lain adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri, menimbulkan rasa 

memiliki dan mencintai, meningkatkan semangat, meningkatkan gairah kerja. 

Partisipasi anggota memegang peranan penting dalam perkembangan koperasi dan 

memperbaiki penampilan komparatif koperasi  

Berbagai bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas ganda 

anggota, menurut Hanel (1985),sebagai berikut: 

a. Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta dalam mengambil keputusan dan 

penilaian terhadap koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota. 

b.  Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta membuat kontribusi modal melalui 

berbagai bentuk penyimpanan pada koperasi. 

d. Sebagai pengguna/pelanggan anggota seharusnya turut serta memanfaatkan layanan 

barang/jasa yang disediakan oleh koperasi. 

c.  Sebagai pemilik, anggota seharusnya turut serta mengawasi jalannya usaha koperasi. 

 

 Penilaian responden anggota koperasi terhadap variabel partisipasi anggota 

dapat dilihat pada Gambar 5.7 berikut ini.  
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Keterangan:  
PK1 :  Kehadiran saya mengikuti rapat/pertemuan dalam setahun  
PK2 :  Keaktifan / banyaknya saya memberikan saran dan kritik pada saat RAT  
PK3 :  Banyaknya saya memberikan nasihat di luar pertemuan secara lisan dalam setahun  
PK4 :  Banyaknya saya mengisi buku saran/kritik dalam setahun  
PK5 : Banyaknya saya mencalonkan diri sebagai pengurus koperasi  

Gambar 5.7  Sebaran Jawaban Responden dalam Partisipasi Pengambilan Keputusan 

 

Pada Gambar 5.7, terlihat bahwa partisipasi anggota dalam mengambil kepu-

tusan terdiri dari lima indikator, yaitu PK1, PK2, PK3, PK4 dan PK5.  Sebanyak 76% 

responden menjawab ≥ 3 kali mengikuti rapat/pertemuan dalam setahun yang diseleng-

garakan oleh koperasi, dan sebanyak 61% responden menjawab lebih dari 3 kali mem-

berikan kritik dan saran dalam rapat demi kemajuan koperasi.  Selanjutnya semua re-

sponden menjawab memberikan ≥ 3 kali nasihat di luar pertemuan secara lisan dalam 

setahun.  Demikian pula pada indikator keaktifan mengisi buku saran/kritik dalam se-

tahun, sebanyak 97% responden menjawab ≥ 3 kali dalam setahun mengisinya.  Untuk 

indikator keinginan untuk mencalonkan diri sebagai pengurus koperasi, maka sebanyak 

96% responden menjawab sudah lebih dari 3 kali berkeinginan untuk mencalonkan diri 

sebagai pengurus koperasi.  Dari sebaran jawaban responden terlihat bahwa tingkat 

partisipasi pengambilan keputusan anggota koperasi tergolong tinggi di Propinsi Su-

matera Utara. 

Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana tingkat partisipasi anggota dalam hal 

penyertaan modal pada koperasi di Sumatera Utara, seperti pada gambar berikut ini.  

Pada Gambar 5.8, terlihat bahwa partisipasi anggota dalam penyertaan modal terdiri dari 

empat indikator, yaitu PM1, PM2, PM3 dan PM4. Sebanyak 92% responden menjawab 

telah melunasi simpanan utama/pokok pada koperasi.   Untuk simpanan wajib yang 
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seharusnya dibayar setiap bulannya sebanyak 92% responden menjawab senantiasa me-

lunasinya setiap bulan dan sebagiannya lagi paling lambat terlambat selama seminggu 

untuk melunasi simpanan wajib tersebut.   

 

 
Keterangan:  
PM1 :  Ketepatan waktu saya membayar simpanan utama/pokok  
PM2 :  Ketepatan waktu saya membayar simpanan wajib  
PM3 :  Frekuensi saya menyimpan simpanan sukarela pada koperasi dalam 1 tahun  
PM4 :  Besarnya bagian SHU yang saya sisihkan untuk simpanan sukarela  
 
Gambar 5.8   Sebaran Jawaban Responden dalam Partisipasi Penyertaan Modal 

 

Selanjutnya sebanyak 93% responden menjawab antara 6 lebih 10 kali menyim-

pan simpanan sukarela pada koperasi dalam setahun. Demikian pula pada besarnya ba-

gian SHU yang disisihkan sebagai simpanan sukarela, sebanyak 95% responden menja-

wab ≥ 75% disisihkan sebagai simpanan sukarela pada koperasi.  Dari sebaran jawaban 

responden terlihat bahwa tingkat partisipasi anggota dalam penyertaan modal koperasi 

tergolong tinggi di Propinsi Sumatera Utara. 

Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana tingkat partisipasi anggota dalam hal 

menikmati hasil atau layanan pada koperasi di Sumatera Utara. 
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Keterangan:  
PH1 :  Jumlah uang yang saya pinjam dari koperasi  
PH2 :  Jangka waktu dalam pengembalian pinjaman  
PH3 :  Ketepatan waktu saya mengembalikan pinjaman pada koperasi  
PH4 :  Jumlah uang yang saya belanjakan setiap bulannya pada koperasi secara tunai  
PH5 : Frekuensi saya dalam menyewa/menggunakan fasilitas yang dimiliki koperasi 
 

Gambar 5.9   Sebaran Jawaban Responden Variabel Partisipasi Anggota dalam Partisipasi 

Menikmati Hasil 
 

Pada Gambar 5.9, terlihat bahwa partisipasi anggota dalam menikmati hasil atau 

layanan koperasi terdiri dari lima indikator, yaitu PH1, PH2, PH3, PH4 dan PH5.  

Sebanyak 85% responden menjawab telah menikmati layanan simpan pinjam 

pada koperasi dengan meminjam mencapai 5-6 juta rupiah bahkan mencapai lebih dari 

6 juta rupiah pada koperasi, dan 68% mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 

antara 6 – 12 bulan, bahkan ada yang mengembalikan lebih cepat dari 6 bulan.  Sebanyak 

89% responden secara tepat waktu mengembalikan pinjaman dan paling terlambat hanya 

1 hari – 1 minggu saja. Dari banyaknya uang yang dibelanjaan anggota setiap bulannya 

secara tunai pada koperasi, maka 80% responden menjawab belanja mencapai lebih dari 

Rp.750 ribu bahkan lebih dari Rp. 1 juta.  Kemudian dari segi frekuensi anggota me-

nyewa atau menggunakan fasilitas yang dimiliki koperasi, terlihat bahwa 92% re-

sponden menjawab ≥ 3 kali pernah menyewa atau menggunakan fasilitas koperasi.  Dari 

sebaran jawaban responden tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi anggota dalam 

menikmati hasil atau layanan koperasi tergolong tinggi di Sumatera Utara. 

Selanjutnya, berikut ini adalah sebaran partisipasi anggota dalam mengawasi 

jalannya usaha koperasi terdiri, yang dari tiga indikator, yaitu PW1, PW2 dan PW3.   
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Keterangan:  
PW1 :  Banyaknya mengikuti pertemuan berkala (di luar RAT) yang dilaksanakan koperasi dalam setahun  
PW2 :  Frekuensi berdiskusi dengan anggota lain dalam menilai/mengawasi jalannya usaha koperasi  
PW3 :  Frekuensi berdiskusi dengan karyawan dalam menilai /mengawasi jalannya usaha koperasi 
 

Gambar 5.10 Sebaran Jawaban Responden Variabel Partisipasi Anggota dalam Mengawasi 

 

Sebanyak 87% responden menjawab telah mengikuti pertemuan secara berkala 

(di luar RAT) yang dilaksanakan koperasi sebanyak ≥ 3 kali dalam setahun.  Selanjutnya 

93% responden menjawab sebanyak ≥ 3 kali melakukan diskusi dengan anggota lain 

dalam menilai/mengawasi jalannya usaha koperasi dan 79% menjawab ada melakukan 

diskusi dengan karyawan dalam menilai /mengawasi jalannya usaha koperasi.  Dari seb-

aran jawaban responden tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi anggota dalam 

mengawasi jalannya usaha pada koperasi tergolong tinggi di Propinsi Sumatera Utara. 

 

5.8.2   Variabel Kinerja Koperasi menggunakan Konsep Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard pada dasarnya adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang 

berusaha menerjemahkan strategi organisasi kedalam serangkaian aktivitas yang 

terencana dan dapat diukur secara berkelanjutan. Balanced Scorecard adalah konsep 

penilaian terhadap kinerja suatu organisasi yang tidak hanya memperhitungkan aspek 

ekonomi saja.  Hal ini sangat sesuai dengan misi koperasi yang memiliki kemanfaatan 

ganda yaitu memberikan kemanfaatan ekonomi sekaligus kemanfaatan sosial bagi ang-

gotanya. Balanced Scorecacrd merupakan konsep penilaian yang komprehensif dan 

lengkap dalam melakukan penilaian terhadap kinerja koperasi. Balanced Scorecard 

merupakan pendekatan yang menerjemahkan visi dan strategi perusahaan kedalam 

tujuan dan pengukuran yang dilihat dari empat perspektif serta menerjemahkan visi unit 

bisnis dan strateginya ke dalam tujuan dan ukuran yang berwujud. 
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5.8.2.1  Perspektif  Keanggotaan 

 Adapun penilaian terhadap kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced 

Scorecard pada perspektif keanggotaan dapat dilihat pada Gambar 5.11 berikut ini.  

 
 

 
Keterangan:  
BSA1 :  Rasio keuntungan yang diperoleh koperasi 
BSA2 :  Rasio keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggota  
BSA3 :  Rasio transaksi usaha koperasi dengan anggota  
BSA4 :  Rasio pertambahan anggota baru yang masuk setiap tahun  
BSA5 : Rasio pencatatan keanggotaan di dalam buku daftar anggota  
BSA6 :  Rasio antara saldo yang direalisasi vs yang direncanakan 
BSA7 :  Manfaat kerjasama yang dilakukan koperasi  
BSA8 :  Rasio antara SU yang telah dibayar vs yang seharusnya dibayar anggota 
BSA9 :  Rasio antara SW yang telah dibayar vs yang seharusnya dibayar anggota  
BSA10 : Manfaat pelaksanaan strategi bersaing (penganekaragaman produk/layanan/harga yang lebih murah 
BSA11 :  Ketepatan waktu pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)  
BSA12 : Kehadiran anggota dalam RAT  
BSA13 : Pengesahan RK dan RPBK dalam RAT 

Gambar 5.11 Sebaran Jawaban Responden dalam Perspektif Keanggotaan 

 

Pada Gambar 5.11, terlihat bahwa perspektif keanggotaan terdiri dari 13 indi-

kator, yaitu BSA1, BSA2, BSA3, BSA4, BSA5, BSA6, BSA7, BSA8, BSA9, BSA10, 

BSA11, BSA12 dan BSA13.  Untuk indikator BSA1, sebanyak 59% responden menja-

wab bahwa rasio keuntungan yang diperoleh koperasi adalah ≥ 10% daripada pendapa-

tan kasar koperasi (tinggi–sangat tinggi) dan 33% responden menjawab bahwa rasio ke-

untungan yang diperoleh koperasi antara 5-10% sahaja (sedang/cukup), serta selebihnya 

8% responden menjawab bahwa keuntungan yang diperoleh koperasi kurang dari 5% 

(rendah). Selanjutnya, mengenai penilaian terhadap rasio keterkaitan usaha koperasi dan 

usaha anggota (indikator BSA2), sebanyak 60% responden menjawab bahwa terdapat ≥ 

75% rasio keterkaitan usaha anggota dan usaha koperasi (tinggi-sangat tinggi),  se-

dangkan 30% responden menjawab ada rasio keterkaitan antara usaha koperasi dan 
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usaha anggota hanya 60-75%  (sedang), serta 10% responden menjawab rasio keterkai-

tan usaha koperasi dengan usaha anggota dibawah 60% (rendah).  Untuk indikator 

BSA3, yaitu rasio antara transaksi yang dilakukan anggota terhadap total transaksi 

koperasi, maka sebanyak 67% responden menjawab ada lebih dari 75% kesesuaian an-

tara transaksi yang dilakukan anggota dengan total transaksi koperasi (tinggi-sangat 

tinggi), sedangkan 26% responden menjawab ada 60-75% kesesuaian transaksi yang 

dilakukan anggota terhadap total transaksi koperasi (sedang), dan selebihnya (6%) re-

sponden menjawab bahwa hanya <60% kesesuaian antara  transaksi yang dilakukan ang-

gota terhadap total transaksi koperasi (rendah).  Selanjutnya, mengenai penilaian rasio 

pertambahan anggota baru yang masuk setiap tahunnya (indikator BSA4), ada sebanyak 

20% responden menjawab bahwa ada pertambahan anggota baru yang masuk setiap ta-

hunnya diatas 5% tinggi-sangat tinggi), sedangkan 31% responden menjawab ada per-

tambahan anggota baru yang masuk antara 1-5% sahaja (rendah), dan selebihnya 

sebanyak 45%responden menjawab bahwa ada peningkatan anggota baru yang masuk 

tetapi ada juga anggota yang berhenti/keluar, sehingga hampir tidak ada pertambahan 

anggota baru (rendah).  Selanjutnya untuk indikator BSA5,  sebanyak 96% responden 

koperasi menjawab bahwa ada sebanyak lebih dari 60%  anggota yang dicatat didalam 

buku daftar anggota (tinggi-sangat tinggi), dan sisanya (4%) responden menjawab hanya 

dibawah 60% saja anggota koperasi yang dicatat didalam buku daftar anggota (rendah-

sedang).  Untuk indikator realisasi saldo (BSA6), ada sebanyak 87% responden yang 

menjawab bahwa saldo yang direalisasikan oleh koperasi adalah lebih besar dari 80% 

daripada saldo yang direncanakan (tinggi-sangat tinggi), dan 13% responden menjawab 

bahwa saldo yang direalisasikan koperasi dibawah 80% dari saldo yang direncanakan 

(sedang-rendah). Selanjutnya, untuk indikator BSA7, sebanyak 99% responden menja-

wab bahwa kerjasama yang dilakukan koperasi dengan koperasi/lembaga lain (bank) 

telah memberikan keuntungan dengan meningkatkan volume usaha, daya saing 

koperasi, efisiensi dan layanan koperasi bagi anggota (sedang-tinggi-sangat tinggi), se-

dangkan sisanya (1%) responden menjawab bahwa  kerjasama yang dilakukan koperasi 

belum memberikan keuntungan bagi koperasi (rendah).  Selanjutnya, untuk indikator 

BSA8, sebanyak 79% responden menjawab bahwa sudah lebih dari 80% simpanan 

utama/pokok anggota koperasi yang telah dilunasi anggota (tinggi-sangat tinggi), dan 

19% responden menjawab bahwa kurang dari 80% simpanan utama/pokok anggota 

koperasi yang sudah dilunasi anggota (rendah-sedang).  Dari indikator BSA9, terlihat 

bahwa 73% responden yang menjawab bahwa sudah lebih dari 80% simpanan wajib 
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anggota koperasi yang telah dilunasi anggota (tinggi-sangat tinggi), dan 27% responden 

menjawab bahwa kurang dari 80% simpanan wajib anggota koperasi yang sudah dilu-

nasi anggota (rendah-sedang).  Indikator BSA10, menunjukan bahwa 79% responden 

menjawab bahwa strategi bersaing (seperti penganekaragaman produk/layanan ataupun 

harga yang lebih murah) sudah dirasakan manfaatnya oleh koperasi, sehigga dapat 

meningkatkan efisiensi dan layanan koperasi bagi anggota (tinggi-sangat tinggi), se-

dangkan 21% responden menjawab bahwa strategi bersaing (seperti penganekaragaman 

produk/layanan ataupun harga yang lebih murah) belum dirasakan manfaatnya oleh 

koperasi (rendah).  Selanjutnya, untuk indikator ketepatan waktu pelaksanaan RAT 

(BSA11), sebanyak 93% responden menjawab bahwa pelaksanaan RAT sering dan sela-

lau tepat waktu (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 7% responden menjawab tidak 

pernah/kadang-kadang tepat waktu (rendah-sedang).  Untuk indikator kehadiran anggota 

dalam RAT (BSA12), sebanyak 92% responden menjawab bahwa kehadiran anggota 

dalam RAT  memenuhi quorum (sedang-sangat tinggi), dan selebinya tidak memenuhi 

quorum (rendah-sangat rendah).  Untuk indikator penilaian terhadap Rencana Kegiatan 

(RK) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi (RPBK) dilaksanakan dalam RAT 

(BSA13), sebanyak 47% responden menjawab bahwa Rencana Kegiatan (RK) dan 

Rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi (RPBK) disyahkan dalam RAT dan dil-

aksanakan (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 48% responden menjawab bahwa Rencana 

Kegiatan (RK) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi (RPBK) disyahkan dalam 

RAT tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya (rendah). Dari sebaran jawaban responden 

secara keseluruhan, terlihat bahwa kinerja koperasi pada perspektif keanggotaan di Pro-

pinsi Sumatera Utara tergolong tinggi. 

 

5.8.2.2  Perspektif  Keuangan 

 Adapun penilaian terhadap kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced 

Scorecard pada perspektif keuangan dapat dilihat pada Gambar 5.12 berikut ini.  
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Keterangan:  
BSU1 : Rentabilitas modal sendiri: rasio antara hasil usaha vs modal sendiri  
BSU2 :  RoA: rasio antara saldo yang tersedia vs asset koperasi  
BSU3 :  ATO: rasio antara volume usaha yang diperoleh vs asset koperasi  
BSU4 :  Current ratio: rasio antara aktiva lancar vs pasiva lancar koperasi  
BSU5 : Kewajiban jangka panjang: rasio antara total hutang vs total asset koperasi  
BSU6 :  Realisasi Rencana Keuangan dan Pendapatan Koperasi (RKPK): rasio antara realisasi vs rencana 
BSU7 :  Realisasi Rencana Anggaran Belanja Koperasi (RABK): rasio antara realisasi vs rencana  
BSU8 :  Rasio antara total hutang (kewajipan) vs modal sendiri 
BSU9 :  Pemeriksaan internal oleh Badan Pengawas (BP) dan laporan tertulis  
BSU10 : Hasil penilaian pemeriksaan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik  

Gambar 5.12 Sebaran Jawaban Responden dalam Perspektif Keuangan 

 

 Pada Gambar 5.12, terlihat bahwa perspektif keuangan terdiri dari 10 indikator, 

yaitu BSU1, BSU2, BSU3, BSU4, BSU5, BSU6, BSU7, BSU8, BSU9, dan BSU10.  

Untuk penilaian terhadap rentabilitas modal sendiri (BSU1), sebanyak 39% responden 

menjawab bahwa rasio hasil usaha yang diperoleh koperasi adalah lebih dari 15% 

dibandingkan dengan modal sendiri koperasi (tinggi–sangat tinggi) dan 47% responden 

menjawab bahwa rasio hasil usaha yang diperoleh koperasi antara 9-15% (se-

dang/cukup), serta selebihnya 14% responden menjawab bahwa rasio hasil usaha yang 

diperoleh koperasi kurang dari 9% (rendah). Selanjutnya, mengenai penilaian terhadap 

Return on Assets (RoA) koperasi (indikator BSU2), sebanyak 39% responden menjawab 

bahwa rasio antara saldo yang tersedia dengan asset koperasi diatas 7% (tinggi-sangat 

tinggi),  sedangkan 37% responden menjawab bahwa rasio antara saldo yang tersedia 

dengan asset koperasi antara 3-7%  (sedang), serta 24% responden menjawab rasio an-

tara saldo yang tersedia dengan asset koperasi dibawah 3% (rendah).  Untuk indikator 

BSU3, yaitu penilaian terhadap Asset Turn Over (ATO) yaitu rasio antara volume usaha 

yang diperoleh dengan asset koperasi, maka sebanyak 16% responden menjawab ada 

lebih dari 2,5 kali lipat rasio antara volume usaha yang diperoleh dengan asset koperasi 
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(tinggi-sangat tinggi), sedangkan 53% responden menjawab ada 1.5-2.5 kali lipat rasio 

antara volume usaha yang diperoleh dengan asset koperasi (sedang), dan selebihnya 

(31%) responden menjawab bahwa kurang dari 1.5 kali lipat rasio antara volume usaha 

yang diperoleh dengan asset koperasi (rendah).  Selanjutnya, mengenai penilaian ke-

mampuan koperasi dalam membayar current ratio yaitu rasio antara aktiva lancar dengan 

pasiva lancar koperasi (indikator BSU4), ada sebanyak 73% responden menjawab 

bahwa kemampuan koperasi dalam membayar aktiva lancar adalah lebih dari 175% 

dibaningkan dengan pasiva lancar koperasi (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 22%  re-

sponden menjawab bahwa kemampuan koperasi dalam membayar aktiva lancar antara 

175-200% atau antara 250-275% (sedang) dan 5% responden menjawab bahwa kemam-

puan koperasi dalam membayar aktiva lancar antara 125-150% atau antara 300-325% 

(rendah). Selanjutnya, mengenai penilaian kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya, yaitu rasio antara total hutang dengan total asset koperasi 

(indikator BSU5), ada sebanyak 71% responden menjawab bahwa kemampuan koperasi 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (total hutang) adalah lebih dari 60% da-

ripada total asset koperasi (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 11%  responden menjawab 

bahwa kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (total hu-

tang) antara 50-60% daripada total asset koperasi (sedang), dan 18% responden menja-

wab bahwa kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (total 

hutang) adalah di bawah 40% daripada total asset koperasi (rendah).  Mengenai realisasi 

Rencana Keuangan dan Pendapatan Koperasi (RKPK), yaitu realisasi Rencana Keu-

angan dan Pendapatan Koperasi (RKPK) dengan yang direncanakan (indikator BSU6), 

ada sebanyak 82% responden menjawab bahwa realisasi RKPK sebesar lebih dari 80% 

daripada yang direncanakan (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 13%  responden menja-

wab bahwa realisasi RKPK antara 60-80% daripada yang direncanakan (sedang), dan 

5% responden menjawab bahwa realisasi RKPK sebesar kurang dari 60% daripada yang 

direncanakan (rendah).  Selanjutnya mengenai realisasi Rencana Anggaran Belanja 

Koperasi (RABK) yaitu rasio antara realisasi dan rencana (indikator BSU7), ada 

sebanyak 94% responden menjawab bahwa realisasi RABK kurang dari 110% daripada 

yang direncanakan (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 6%  responden menjawab bahwa 

realisasi RABK antara 110-120% daripada yang direncanakan (rendah-sedang).  Selan-

jutnya mengenai rasio antara total hutang (kewajipan) dengan modal sendiri (indikator 

BSU8), ada sebanyak 64% responden menjawab bahwa rasio antara total hutang 

(kewajipan) antara 70-100% daripada modal sendiri (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 
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36%  responden menjawab bahwa rasio antara total hutang (kewajipan) lebih dari lebih 

dari 100% daripada modal sendiri (rendah-sedang).  Selanjutnya, mengenai adanya audit 

internal yang dilakukan oleh koperasi (indikator BSU9) terlihat bahwa 97% responden 

menjawab bahwa ada pemeriksaan oleh Badan Pengawas dan ada laporan pemeriksaan 

secara tertulis (rendah-tinggi-sangat tinggi), sedangkan 3% lagi responden menjawab 

bahwa ada pemeriksaan BP tapi tidak ada laporan hasil pemeriksaan (rendah).  Selan-

jutnya, mengenai adanya audit eksternal yang dilakukan oleh koperasi (indikator 

BSU10) terlihat bahwa 68% responden menjawab bahwa ada hasil penilaian pemerik-

saan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik adalah wajar (tinggi-sangat tinggi), se-

dangkan 31% lagi responden menjawab bahwa hasil pemeriksaan tak wajar (sedang), 

dan 1% hasil penilaian ditolak (rendah).  Dari hasil jawaban sebaran responden secara 

keseluruhan di atas, terlihat bahwa kinerja koperasi pada perspektif keuangan di Propinsi 

Sumatera Utara tergolong sedang-tinggi. 

 

5.8.2.3  Perspektif  Proses Bisnis Internal 

 Adapun penilaian terhadap kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced 

Scorecard pada perspektif proses bisnis internal dapat dilihat pada Gambar 5.13 berikut 

ini.  

 

 
Keterangan:  
BSI1 :  Intensitas ketua dalam melibatkan bawahan/karyawan dalam pengambilan keputusan  
BSI2 :  Kerjasama internal antara pengurus/pengelola koperasi ini 
BSI3 :  Ketersediaan media informasi (radio, TV, atau internet) pada koperasi  
BSI4 :  Status/kondisi sarana kantor dan usaha pada koperasi 
BSI5 : Keterlibatan koperasi dalam kegiatan bersama masyarakat sekitar  

Gambar 5.13 Sebaran Jawaban Responden dalam Perspektif Proses Bisnis Internal 
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Perspektif proses bisnis internal terdiri dari 5 indikator, yaitu BSI1, BSI2, BSI3, 

BSI4, dan BSI5.  Untuk penilaian terhadap kemampuan kepemimpinan pengurus 

koperasi dalam melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan pada koperasi (in-

dikator BSI1), sebanyak 87% responden menjawab bawa ketua pengurus koperasi sering 

dan selalu melibatkan bawahan/karyawan dalam proses pengambilan keputusan (tinggi-

sangat tinggi), sedangkan 13% lagi responden menjawab jarang-cukup dilibatkan (ren-

dah-sedang). Mengenai penilaian terhadap kerjasama internal antara pengurus/pengelola 

koperasi (indikator BSI2), sebanyak 74% responden menjawab bahwa karyawan dan 

pengurus/manajer sudah memahami tugasnya masing-masing dan bekerja dengan baik 

(tinggi-sangat tinggi), sedangkan 19% responden menjawab bahwa karyawan dan 

menejer/pengurus bekerja masing-masing (sedang), dan selebihnya (7%) lagi responden 

menjawab bahwa karyawan bekerja di bawah instruksi pengurus/manajer (rendah). Se-

lanjunya mengenai ketersediaan media informasi pada koperasi (indikator BSI3), 

sebanyak 75% responden menjawab bahwa media informasi (radio, TV, atau internet) 

tersedia dalam program kerja koperasi (tinggi-sangat tinggi), dan sebanyak 25% re-

sponden menjawab bahwa media informasi internet tidak ada pada koperasi (rendah-

sedang).  Selanjutnya adalah penilaian terhadap status/kondisi sarana kantor dan usaha 

koperasi (indikator BSI4), sebanyak 93% responden menjawab bahwa status/kondisi sa-

rana kantor dan usaha adalah milik sendiri (tinggi), dan sebanyak 6% responden menja-

wab bahwa status/kondisi sarana kantor dan usaha adalah sewa/kontrak dan 1% lagi re-

sponden menjawab bahwa status/kondisi sarana kantor dan usaha merupakan hasil pin-

jaman (rendah).  Terakhir, mengenai keterlibatan koperasi ini dalam kegiatan bersama 

masyarakat sekitar (indikator BSI5), sebanyak 94% responden menjawab bahwa 

koperasi sering dan selalu terlibat dalam kegiatan bersama masyarakat sekitar (tinggi-

sangat tinggi), dan 5% responden menjawab bahwa koperasi cukup terlibat dalam 

kegiatan bersama masyarakat sekitar (sedang), dan selebihnya 1% lagi menjawab jarang 

sekali terlibat (rendah). Dari hasil jawaban sebaran responden secara keseluruhan di atas, 

terlihat bahwa kinerja koperasi pada perspektif proses bisnis internal di Propinsi Su-

matera Utara tergolong tinggi.   

 
 
5.8.2.4  Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran 

 Penilaian terhadap kinerja koperasi menggunakan konsep Balanced Scorecard 

pada perspektif pedidikan dan pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 5.14 berikut ini.  
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Keterangan:  
BSP1 :  Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota 
BSP2 :  Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi pengelola (manajer/karyawan) & pengawas 
BSP3 :  Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh koperasi  
BSP4 :  Ketersediaan dana khusus dan penyisihan dana untuk pendidikan/pelatihan dari saldo 
BSP5 : Banyaknya kerjasama usaha secara vertikal atau dengan koperasi lain  
BSP6 :  Banyaknya kerjasama horizontal dengan badan usaha lain  
BSP7 :  Manfaat inovasi yang dikembangkan koperasi (cth. kualitas produk/layanan/promosi)  
BSP8 :  Banyaknya tenaga kerja yang diserap koperasi  
BSP9 :  Kepatuhan koperasi dalam membayar pajak/retribusi sesuai peraturan  
BSP10 : Ketersediaan dana sosial yang disisihkan dari saldo  
 

Gambar 5.14 Sebaran Jawaban Responden dalam Perspektif Pendidikan & Pembelajaran 

 

Perspektif pendidikan dan pembelajaran terdiri dari 10 indikator, yaitu BSP1, 

BSP2, BSP3, BSP4, BSP5, BSP6, BSP7, BSP8, BSP9, dan BSP10.  Untuk indikator 

mengenai pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota 

(BSP1), sebanyak 93% responen menjawab bahwa ada program kerja pendidikan dan 

pelatihan perkoperasian bagi anggota dan program tersebut dilaksanakan (tinggi-sangat 

tinggi), sedangkan 5% responden menjawab bahwa tidak ada  program kerja pendidikan 

dan pelatihan perkoperasian bagi anggota tetapi program tersebut dilaksanakan (se-

dang), dan 2% lagi responden menjawab bahwa program kerja pendidikan dan pelatihan 

perkoperasian bagi anggota tersedia tetapi tidak dilaksanakan (rendah). Selanjutnya 

pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota (BSP2), 

sebanyak 62% responen menjawab bahwa ada program kerja pendidikan dan pelatihan 

perkoperasian bagi pengelola/karyawan & pengawas dan program tersebut dilaksanakan 

(tinggi-sangat tinggi), sedangkan 31% responden menjawab bahwa tidak ada  program 

kerja pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengelola/karyawan & pengawas 

tetapi program tersebut dilaksanakan (sedang), dan 7% lagi responden menjawab bahwa 

program kerja pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengelola/karyawan & 
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pengawas tersedia tetapi tidak dilaksanakan (rendah).  Selanjutnya penilaian terhadap 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh koperasi 

(BSP3), sebanyak 8% responen menjawab bahwa ada program kerja bimbingan dan 

penyuluhan yang dilaksanakan oleh koperasi (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 40% re-

sponden menjawab bahwa tidak ada  program kerja pelaksanaan kegiatan bimbingan dan 

penyuluhan yang dilaksanakan oleh koperasi tetapi program tersebut dilaksanakan (se-

dang), dan 52% lagi responden menjawab bahwa program kerja bimbingan dan penyulu-

han yang dilaksanakan oleh koperasi tersedia tetapi tidak dilaksanakan (rendah). Selan-

jutnya penilaian terhadap ketersediaan dana khusus dan penyisihan dana untuk pendidi-

kan/pelatihan dari saldo (BSP4), sebanyak 8% responen menjawab bahwa ada dana khu-

sus dan penyisihan dana untuk pendidikan/pelatihan pada koperasi (tinggi-sangat 

tinggi), sedangkan 45% responden menjawab bahwa tidak ada dana khusus dari saldo 

tetapi ada dana disisihkan untuk pendidikan (sedang) dan 47% responden menjawab 

tidak tersedia keuangan khusus tetapi ada dana yang disisihkan untuk pendidikan (ren-

dah). Selanjutnya penilaian terhadap banyaknya kerjasama usaha secara vertikal atau 

dengan koperasi lain (BSP5), sebanyak 72% responen menjawab bahwa ada lebih dari 

4 kerjasama secara vertical dilakukan dengan koperasi lain (tinggi-sangat tinggi), se-

dangkan 25% responden menjawab bahwa ada 3 kerjasama secara vertical dilakukan 

dengan koperasi lain (sedang) dan 3% lagi ada 1-2 kerjasama secara vertical yang dil-

akukan dengan koperasi lain (rendah). Untuk indikator banyaknya kerjasama usaha 

secara horizontal dengan badan usaha lain (BSP6), sebanyak 15% responen menjawab 

bahwa ada lebih dari 4 kerjasama secara horizontal dilakukan dengan badan usaha lain 

(tinggi-sangat tinggi), sedangkan 53% responden menjawab bahwa ada 3 kerjasama hor-

izontal (sedang) dan 32% lagi responden menjawab bahwa ada 1-2 kerjasama secara 

horizontal yang dilakukan dengan badan usaha lain (rendah).  Untuk indikator penilaian 

terhadap manfaat inovasi yang dikembangkan koperasi (BSP7), sebanyak 84% responen 

menjawab bahwa inovasi sudah memberikan manfaat seperti meningkatkan volume 

usaha dan meningkatkan saldo untuk anggota (tinggi-sangat tinggi), sedangkan 5% re-

sponden menjawab bahwa inovasi ada tetapi belum meningkatkan saldo bagi anggota 

(sedang) dan 11% lagi responden menjawab bahwa inovasi ada tetapi belum meningkat-

kan volume usaha (rendah). Selanjutnya, untuk indikator penilaian terhadap banyaknya 

tenaga kerja yang diserap koperasi (BSP8), sebanyak 80% responden menjawab bahwa 

koperasi telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 10 orang (tinggi-san-

gat tinggi), sedangkan 20% responden menjawab bahwa koperasi menyerap tenaga kerja 
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kecil dari 10 orang (rendah-sedang).  Selanjutnya untuk indikator tentang kepatuhan 

koperasi dalam membayar pajak/retribusi sesuai peraturan yang berlaku (BSP9), maka 

sebanyak 58% responden menjawab bahwa koperasi membayar sebagian esar dan se-

luruh kewajibannya terhadap pajak/retribui (tinggi-sangat tinggi), dan 42% responden 

menjawab telah membayar kurang dari 25% kewajiban tersebut (sedang).  Terakhir, in-

dikator penilaian terhadap ketersediaan dana sosial yang disisihkan dari saldo (BSP10), 

sebanyak 51% responden menjawab menyediakan dana sosial dan diserahkan seba-

gian/seluruhnya kepada yang berhak (tinggi-sangat tinggi), dan sebanyak 49% re-

sponden menjawab menyediakan dana sosial tapi tidak/belum diserahkan kepada yang 

berhak (sedang).  Dari hasil jawaban sebaran responden secara keseluruhan di atas, ter-

lihat bahwa kinerja koperasi pada perspektif pendidikan dan pembelajaran di Propinsi 

Sumatera Utara tergolong sedang-tinggi.   
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BAB 6 

RENCANA PENELITIAN TAHAP BERIKUTNYA 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan suatu model yang dapat dipergunakan dalam memberikan pendidi-

kan/pelatihan bagi anggota koperasi dalam meningkatkan partisipasinya sebagai ang-

gota, yang pada akhirnya dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari koperasi 

tersebut.  Pada Tahun Pertama telah diperoleh suatu konsep model pengembangan 

partisipasi anggota dalam berkoperasi di Sumatera Utara.  Ada beberapa factor yang 

perlu diperhatikan dalam meningkatkan partisipasi anggota, antara lain adalah dengan 

cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, melibatkan anggota dalam 

berbagai kegiatan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta adanya 

jaminan keamanan, dan dengan cara meningkatkan kemampuan pengurus dalam 

mengelola koperasi, serta memberikan pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat bagi 

anggota.   

Selanjutnya, pada Tahun Kedua program penelitian ini adalah dihasilkannya 

suatu konsep penilaian kinerja koperasi menggunakan Balanced Scorecard di Sumatera 

Utara.  Balanced Scorecard pada dasarnya adalah suatu konsep pengukuran kinerja yang 

berusaha menerjemahkan strategi organisasi kedalam serangkaian aktivitas yang 

terencana dan dapat diukur secara berkelanjutan. Di era ekonomi baru saat ini, modal 

manusia adalah aset penting bagi perusahaan yang kompetitif, sehingga diperlukan satu 

set alat pengukur dan juga sistem yang mampu memastikan semua proses berjalan 

dengan lancar sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi. 

Balanced Scorecard merupakan pendekatan yang menerjemahkan visi dan 

strategi perusahaan kedalam tujuan dan pengukuran yang dilihat dari empat perspektif 

serta menerjemahkan visi unit bisnis dan strateginya ke dalam tujuan dan ukuran yang 

berwujud dan pengukuran tersebut mencerminkan keseimbangan antara: 

a.  Pengukuran hasil (masa lalu) dan pemicu kinerja masa depan. 

b.  Pengukuran eksternal dengan pengukuran internal. 

c.  Pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. 

d.  Proses top-down, merupakan terjemahan dari visi, misi dan strategi dengan proses 

bottom-up dimana hasil pengukuran ditingkat operasional didorong untuk 

memberikan umpan balik untuk mengevaluasi strategi tersebut. 
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e.  Pengukuran atas hasil yang dilihat secara tujuan, data kuantitatif dan kualitatif.  

f.  Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 

 Kaplan and Norton (2000) mengemukakan beberapa manfaat dari metode 

pengukuran kinerja Balanced Scorecard yaitu: 

a. Mengklarifikasi dan menghasilkan persetujuan mengenai strategi. 

b.  Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan. 

c.  Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dengan strategi perusahaan. 

d.  Mengkaitkan tujuan strategi dengan sasaran jangka panjang dan keuangan tahunan. 

e.  Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. 

f.  Melaksanakan tinjauan ulang strategis secara periodik dan sistematis. 

g.  Mendapatkan umpan balik guna mempelajari dan memperbaiki strategi. 

Konsep Balanced Scorecard adalah suatu konsep penilaian terhadap kinerja 

suatu organisasi yang tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi saja.  Hal ini sangat 

sesuai dengan misi koperasi yang memiliki kemanfaatan ganda yaitu memberikan ke-

manfaatan ekonomi sekaligus kemanfaatan sosial bagi anggotanya. Untuk itu perlu 

penilaian kinerja pada koperasipun tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja.  

Balanced Scorecacrd merupakan konsep penilaian yang komprehensif dan lengkap da-

lam melakukan penilaian terhadap kinerja koperasi. 

Adapun rencana penelitian pada tahap selanjutnya, peneliti bermaksud 

melakukan penelitian pengembangan tentang model pengembangan pendidikan dan          

pelatihan berbasis kewirakoperasian dalam meningkatkan partisipasi anggota. Salah satu 

cara yang paling tepat dalam meningkatkan partisipasi anggota adalah melalui pendidi-

kan dan pelatihan berbasis kewirakoperasian.  Tujuan pendidikan dan pelatihan ini pada 

dasarnya adalah untuk menghasilkan luaran yang memiliki jiwa wirakoperasi dan mem-

iliki keahlian (softskill dan hardskill) dalam mengembangkan kegiatan perkoperasian. 

Peran pendidikan dan pelatihan kewirakoperasian dalam menciptakan keunggulan kom-

petitif koperasi didasarkan atas pemikiran bahwa sumber daya manusia sebagai human 

capital/employee capability) akan memicu dinamika organisasi. Pemahaman anggota 

yang utuh terhadap koperasi sebagai dampak kinerja pendidikan dan pelatihan yang 

diterima, serta kinerja manajerial yang profesional sebagai hasil (outcomes) pendidikan 

manajemen, sangat berpotensi menciptakan kepercayaan dan partisipasi anggota.  Model 

pendidikan dan pelatihan berbasis kewirakoperasian ini terdiri dari beberapan tahapan 

rancang bangun, yaitu persiapan (pengertian, tujuan, manfaat, jenis pelatihan, fungsi 

manajemen, fungsi pelatihan dan strategi organisasi), pra pelatihan (analisis kebutuhan, 
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rancangan pelatihan yang efektif, mengelola anggaran), pelatihan (memilih metode 

pembelajaran, seleksi instruktur pelatihan, persiapan materi pelatihan, menulis materi 

pelatihan), pasca pelatihan (mengembangkan ketrampilan, pelatihan dalam masyarakat, 

evaluasi efektivitas pelatihan, dan pengembangan professional secara berkelanjutan.   
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Penelitian Tahun Pertama telah menemukan suatu model pengembangan dalam 

rangka meningkatkan partisipasi anggota koperasi di Indonesia. Ada sebanyak 100 

orang responden anggota koperasi yang berasal dari beberapa buah koperasi yang ada di 

Propinsi Sumatera Utara Indonesia, telah dilibatkan sebagai sampel pada kajian ini.   

 Variabel bebas kajian terdiri dari motivasi materil dan non materil, persepsi 

anggota, kualitas pelayanan, sarana dan prasarana, kemampuan manajerial pengurus, 

dan pendidikan dan pelatihan. Variabel terikat adalah partisipasi anggota. Instrumen 

kajian yang digunakan untuk mengukur semua variabel adalah kuesioner dengan skala 

Likert 1-5.  

Instrumen disusun untuk menjawab tujuan penelitian kedalam bentuk daftar 

pertanyaan yang disampaikan kepada responden. Terdapat 50 item soal meliputi seluruh 

variabel kajian. Telah dilakukan penelitian pendahuluan pada 30 orang anggota koperasi 

untuk menentukan reliabilitas dan validitas instrumen. Dari hasil uji reliabilitas dan 

validitas tersebut, diperoleh nilai koefisien cronbach alpha untuk semua variabel kajian 

adalah reliabel (dapat dipercaya).   

 Selanjutnya untuk memenuhi asumsi pengujian analisis regresi linier berganda, 

maka dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas 

dan uji heteroskedastisitas.  Dari hasil pengujian diperoleh bahwa data telah memenuhi 

ketentuan untuk pengujian selanjutnya. 

 Dari hasil pengujian analisis regresi berganda dan uji korelasi Pearson, maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat korelasi yang nyata antara semua variabel bebas (motivasi non materil 

dan motivasi materil, persepsi, kualitas pelayanan, sarana dan prasarana, mana-

jerial pengurus, serta pendidikan dan pelatihan) dengan partisipasi anggota, 

dengan tingkat korelasi masing-masing sebesar r1 = 0.509, r2 = 0.672, r3 = 

0.606, r4 = 0.713, r5 = 0.626, r6 = 0.709, dan r7 = 0.660.   

2. Terdapat pengaruh yang nyata antara semua variabel bebas, kecuali persepsi 

(motivasi non materil dan motivasi materil, kualitas pelayanan, sarana dan prasa-

rana, manajerial pengurus, serta pendidikan dan pelatihan dengan partisipasi 

anggota. 

3. Diperoleh Model Persamaan Regresi hasil penelitian sebagai berikut:  
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Y = 0.859 + 0.089 X1 +0.122 X2 + 0.060 X3 + 0.199 X4 +0.136 X5 +0.096 X6 

+ 0.051 X7,  

4. Koefisien determinasi R2 sebesar 0.749, artinya adalah 74.9% dari perubahan 

pengaruh partisipasi anggota dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti, 

sedangkan 25.1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

 

Penelitian pada Tahun Kedua telah menemukan suatu konsep penilaian kinerja 

koperasi sesuai dengan visi isi dan manfaat ganda yaitu ekonomi dan social pada 

koperasi dengan menggunakan Balanced Scorecard.  Penelitian dilakukan di beberapa 

kabupaten dan kota di Sumatera Utara, dengan melibatkan 100 orang responden sebagai 

anggota koperasi dan 100 orang pengurus koperasi dalam merespon variable kinerja 

koperasi.  Kajian ini menguji hubungan antara variable bebas partisipasi anggota (di-

peroleh dari kajian Tahun I) dengan variable terikat yaitu kinerja koperasi menggunakan 

Balanced Scorecard dengan ke-empat perspektifnya, yaitu perspektif keanggotaan, per-

spektif keuangan, perspektif proses bisnis inernal dan perspektif pendidikan dan pem-

belajaran.  

Instrumen kajian yang digunakan untuk mengukur indikator setiap variabel 

adalah kuesioner dengan skala Likert 1-5. Instrumen disusun untuk menjawab tujuan 

penelitian kedalam bentuk daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden. 

Terdapat 50 item soal meliputi seluruh variabel kajian. Telah dilakukan penelitian 

pendahuluan pada 30 orang anggota koperasi untuk menentukan reliabilitas dan validitas 

instrumen. Dari hasil uji reliabilitas dan validitas tersebut, diperoleh nilai koefisien 

cronbach alpha untuk semua variabel kajian adalah reliabel (dapat dipercaya).   

 Selanjutnya untuk memenuhi asumsi pengujian analisis regresi linier berganda, 

maka dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas 

dan uji heteroskedastisitas.  Dari hasil pengujian diperoleh bahwa data telah memenuhi 

ketentuan untuk pengujian selanjutnya. 

 Dari hasil pengujian analisis regresi berganda dan uji korelasi Pearson, maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat korelasi yang nyata antara ke-empat sub variabel bebas partisipasi ang-

gota yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam penyertaan 

modal, partisipasi dalam menikmati hasil/layanan, dan partisipasi dalam 

mengawasi, dengan variable terikat yaitu kinerja koperasi menggunakan konsep 
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Balanced Scorecard, dengan tingkat korelasi masing-masing sebesar r1 = 0.724, 

r2 = 0.732, r3 = 0.487, dan r4 = 0.277.  

2. Diperoleh Model Persamaan Regresi hasil penelitian sebagai berikut:  

Y = -0.107 + 0.838 PA, dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0.953 artinya adalah 

95.3% dari perubahan pengaruh kinerja koperasi dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas partisipasi anggota, sedangkan 4.7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

diteliti.  

Dari hasil penelitian pada Tahun Kedua ini telah diperoleh suatu konsep 

penilaian kinerja koperasi menggunakan Balanced Scorecard, dengan ke-empat 

perspektifnya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan manfaat ganda koperasi.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa konsep penilaian kinerja koperasi menggunakan 

Balanced Scorecard sangat tepat digunakan dalam mengukur kinerja koperasi karena 

terdiri dari terdiri dari empat perspektif, yaitu perspektif keanggotaan, perspektif 

keuangan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pendidikan dan pembelajaran.   
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ABSTRACT 
Member participation is a very important element in improving the performance of cooperatives, because 

members are the owners and at the same time as users in the business of the cooperative. This study aims 

to determine the influence of motivation and service quality against the participation of members of the 

cooperative. Study is conducted in several districts and towns in North Sumatra. The result showed that 

there is significant correlation between independent variabel and participation of members, with a level 

of correlation, worth r1 = 0.793, r2 = 0.829, and r3 = 0.608. Next multiple linear regression equation 

models obtained as follows: Y = 1.120 + 0.240 X1 +0.327 X2 + 0.169 X3, with coefficients of determi-

nation R2 is 0.753. This means that 75.3% change in member participation caused of the variabels exam-

ined. From this research is obtained the conclusion that member participation is significantly influenced 

by factors of motivation and quality of service to members. 

Keyword:  Member participation, motivation, quality of service 

1 INTRODUCTION 
The cooperative is a business entity that was involved by the people (people's economy) in Indonesia, 

have shown a high durability against fierce storms ever monetary crisis hit Indonesia. Cooperatives and 

small and medium enterprises are able to survive because its existence is indeed still required in moving 

the wheel of economy in Indonesia. The President of Indonesia, in his speech at the commemoration of 

the day 67 Cooperatives in Medan, state that co-operatives remain relevant and important of all time, 

especially in anticipation the impact of sosial and economic in society (Waspada Daily, 16th July 2014). 

In the current era of globalization, business competition among business players economic has grown 

more intense. Cooperative dealing with multinational companies that managed by rational economic 

principles, such as the principles of effectiveness, efficiency and productivity, in which both organiza-

tions in this not very comparable strength. Therefore, in order to survive then the cooperative organiza-

tion, known as the third way, need to be empowered because of a cooperative is the backbone of the 

economy of the people especially in rural areas.   

Suwatno (2010) has done a study of cooperative empowerment strategies in improving the economy of 

the community. He concluded that cooperative empowerment is done mainly by empowering members 

of the cooperative itself. The success of cooperative empowerment relies heavily on the participation of 

cooperative members, as actors and also stakeholders. Hanel (1985), Munkner (1987), and Soewardi 

(1995), also have a common view, that the participation of members is decisive factor in the success of 

the cooperative effort so that the participation of members low will affecting the development and ac-

complishment of an objective cooperative. 

The low participation member is complex problem for involving many factors and dimensions, the in-

terplay each other, as dimensions inside of human beings themselves, from the environment, or dimen-

sions of an offender organization other. A factor of in human, as factors motivation and perception mem-

bers, they are factor that interact with each other. Motivation members in cooperative divided into moti-

vation material and non material. Besides, there is also various dimension affecting level participation 

members in cooperative, such as service quality.   
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Participation of members consisting of several kinds, namely participation in business activities (buying 

and selling/loan and save), participation in the capital of fertilization (consciousness members in meet 

their obligation such as paying the major deposits, mandatory, and voluntary deposits), participation 

members in make decisions, and monitoring. 

Hence, research is aimed to know factor that affects increased participation of members in cooperative. 

This research beneficial in develop and improve the participation of members in cooperative. 

 

2 METHOD  

2.1 Location of Research 

The research was conducted on April to June 2014, in some cooperatives in North Sumatera Province, 

there are in Medan City, District Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai and Langkat.   

2.2   Population and Sampel 

The population in this research is active cooperative organizations, namely the organization of coopera-

tives that still carry out Annual Member meeting. According to data from State Ministry of Cooperatives 

and SME’s Republic of Indonesia (2012), that the number of cooperatives in North Sumatera Province 

is as much as 6,395 units, but only 200 units were still active (running the Annual Member meeting) and 

qualified. The sample used was as much as 100 respondents as member of the cooperative. The sample 

is done purposefully, namely cooperatives where members are ordinary people. Therefore, the research 

is done on some cooperatives, such a Village Unit Cooperative, Save and Loan Cooperative, and Service 

Cooperative. The instruments used are questionnaire with Likert’s scale 1-5. 

2.3  Operational Definition 
 

Variabels Dimensions Indikators 

The participation of members (Y).  

Participation is a process whereby a 

group of people (members ) find and 

implementing the ideas (Ropke, 2012) 

Participation is the mental and emo-

tional involvement of people, in group 

situation that encourages to group goals 

and share responsibilities for them (Da-

vis and Newstrom, 1997) 

 

  

Participation in deci-

sion making 

Presence in a meeting; liveliness sug-

gestions and advice in a meeting; live-

liness found deviations in; liveliness 

suggestions and advice outside meet-

ing 

Participation in capi-

tal contribution 

Compliance pay main and mandatory 

saving; having voluntary saving 

Participation enjoy 

the result 

Balance proportional; liveliness trans-

act; willingness use service loan and 

save; utilizing credit facility 

Participation in su-

pervising 

Intensity visits; liveliness give cri-

tique; receptivity suggestions 

Motivation is encouraged from the out-

side against someone that wants to im-

plement something (Martoyo, 2000). At 

the lowest level, the motivation is mate-

rial and in the next, the motivation level 

is nonmaterial (Maslow, 1943) 

Motivation non ma-

terial (X1)  

Always involved; Compliance busi-

nesses; Growing businesses; The 

availability of  the goods; Increased 

self-esteem 

Motivation material  

(X2) 

A balance that keeps increasing; 

profit; got a bonus/commission/incen-

tives; got allowance in the feast 

The quality of service (X3)  

The quality of services to members are 

the services provided by cooperative in 

developing its members business 

(Mahri, 2006 ) 

Attitudes and abili-

ties employees  

Understand products and services in 

depth 

Engineering ser-

vices; 

An easy loan-save service; The credit 

facility which is light 

Goods availability Completeness kinds of goods and ser-

vices; the price of goods and services 

that are less expensive; goods/ service 

quality 
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2.4  Data Analysis 

Before the actual research is executed, then the reliability test and the validity of the research instrument 

is done first. Furthermore, the test is carried out covering classical assumptions of normality test, heter-

oscedasticity test, and multicollinearity. Data analysis is using Pearson Correlation test and multiple lin-

ear regression analysis aided by IBM SPSS Program version 20.  

 

3 RESULTS AND DISCUSSIONS 
Reliability and validity testing of the research instrument obtained results as shown in Table 1 below.  

 

TABLE 1. RELIABILITY AND VALIDITY TEST 

Variabel Koefisien of Cronbach α Status 

X1 :  Motivation non material (MN)   0.791 Reliable 

X2 : Motivation material (MN) 0.754 Reliable 

X3 :  Quality of service (QS) 0.819 Reliable 

Y   :  Participation of members (PM) 0.913 Reliable 

 

From the table above, it appears that all variabels having a coefficient cronbach alpha > 0.6, which means 

that all variabels that are tested as constructs is reliable as instrument on actually study. The most reliable 

method is to look at the normal probability plots comparing the cumulative distribution of the actual data 

with the cumulative distribution of a normal distribution. Normal distribution would form a straight di-

agonal line, and plotting the data will be compared with the diagonal line. If the data distribution is 

normal, then the line that describes the real data will follow the diagonal line. According to Santoso 

(2001), normality can be detected by looking to scatter data on an axis diagonal of a graph normal P-P 

Plot of Regression Standardized Residual. A model is said to meet the assumption of normality when 

data is spread around the diagonal line and follow the direction of the diagonal lines. From a classic 

assumption test then it is seen that data have shown that a normal distribution. 

 

FIGURE 1. NORMALITY TEST USING GRAPH METHODS 

In addition to using graphics methods, the test of normality can also be done using the Kolmogorov-

Smirnov test, as shown in Table 2 below.  
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TABLE 2. KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST FOR NORMALITY 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 MN MM KP PA 

N 30 30 30 30 

Normal Pa-

rametersa,b 

Mean 3.89167 3.85833 4.06667 3.916600 

Std. Deviation .519795 .652196 .245066 .394493 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .149 .186 .241 .184 

Positive .117 .106 .241 .096 

Negative -.149 -.186 -.226 -.184 

Kolmogorov-Smirnov Z .817 1.019 1.317 1.006 

Asymp. Sig. (2-tailed) .516 .251 .062 .263 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

 

From Table 2 above the value of Asymp Sig. (2-tailed) shows that all observed variabel has a value of p 

> 0.05, so it can be concluded that data from the observed variabel is normal distribution.  

 
TABLE 3. MULTICOLLINEARITY TEST 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Motivation non material (X1) .283 3.530 

Motivation material (X2) .270 3.708 

Quality of service (X4) .720 1.388 

 

From Table 3 above, the result of testing multicolinearity founds that the value of Tolerance and VIF. 

Hence, it is concluded that doesn't happen multicolinearity because all variabels study it has value Tol-

erance > 0.10 and VIF < 10. Furthermore, test heteroscedasticity in the study is by using means column 

plot.  

 
FIGURE 2.  RESULTS OF COLUMN PLOTS 

 

From Figure 2 shown that the plot is random, a residue not describe as undulated, the presence of a 

certain style widens or narrows, so that it can be concluded that linear regression models on this study 

are free from heteroscedasticity.  The analysis correlation Pearson to all variabels study obtained the 

result as follows:  

 

 



118 
 

TABLE 4.  PEARSON’S CORRELATION (SIG.2-TAILED)  

 MN MM QS PM 

MN 1 

MM .845** 1

QS .486** .522** 1

PM .793** .829** .608** 1

 

From the Table 4 above, it can be seen that all the independent variabels are significantly correlated with 

participation of members. Correlation between one variabel with another is also significant. From Table 

5 we can see the result of multiple linear regression analysis. 

 

TABLE 5.  MULTIPLE LINEAR REGRESSION ANALYSIS 

Variabel B Nilai t Sig. 

Constanta 1.120 6.008 0.000 

Motivation non material (X1) 0.240 3.047** 0.003 

Motivation material (X2) 0.327 4.783** 0.000 

Quality of service  (X4) 0.169 3.737** 0.000 

R Square 0.753 

Adjust R Square 0.745 

F-test 97.650** 

Sig.(2-tailed) 0.000 

 

From Table 5 above, it is seen that all the variabels examined showed a significant influence to partici-

pation of members. The value of the coefficients determination R2 = 0.753, means that a change of 75.3 

% of a variabel participation member described by independent variabel namely, motivation non mate-

rial, motivation material, and quality of service to member, while the rest 24.7 % described by another 

variabel outside of independent variabel. The value of F = 97.65** with α < 1 %, means that of independ-

ent variabels are very significantly affect cooperative performance. Therefore, of research results Multi-

ple Linear Regression equations of model, is: Y =1.120+0.249X1+0.327X2+0.169X3. 

CONCLUSION 

1. There is a significant correlation between all of independent variabel (non-material motivation and 

motivational material, quality of service with the participation of member, with the level of correla-

tion as r1 = 0.793, r2 = 0.829, and r3 = 0.608, respectively.   

2. There is a significant affect between all of independent variabels (i.e non material motivation and 

motivational material, quality of service) with the participation of members.  

3. The regression Equation Model is obtained is Y = 1.120+0.249X1+0.327X2+0.169X3.  
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Lampiran 3.  Kuesioner Penelitian 

 

PENGEMBANGAN MODEL PARTISIPASI ANGGOTA KOPERASI  

DI SUMATERA UTARA 

 
 
Dalam rangka menyelesaikan penelitian Hibah Bersaing yang kami laksanakan atas bantuan 

dan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka dengan ini kami mohon kese-
dian Bapak/Ibu/Sdr/I untuk ikut berpartisipasi membantu penelitian ini dengan mengisi kuisioner 
yang telah disediakan. 
 Untuk itu, kami mohon agar kuesioner ini dijawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 
atau apa adanya. Berdasarkan kode etik penelitian, kerahasiaan jawaban menjadi tanggung jawab 
kami sepenuhnya.  Terimakasih atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan dalam mengisi 
kuesioner ini.  

I. Identitas Responden 
1. Nama  : ……………………………………………………….….. 
2.  Jenis Kelamin  : ▭   Pria   ▭ Wanita 
3. Tempat/Tgl.lahir : ………….………………………………………………. 

 
4. Saya berusia:   a. ≤ 17 thn  b. 17-25 thn c. 26-35 thn 

 d. 36- 45 thn  e.  > 45 thn 
 

5. Saya sudah menjadi anggota di koperasi ini selama:  a. <12 bln b. 12-24 bln  
 c. 25-36 bln d. 36 – 48 bln   e. > 48 bln 
 

6. Pendidikan terakhir saya adalah:  a. tanpa pendidikan  b. SD  
 c. SMP  d. SMA e. Diploma/Universitas 
 
 

II. Indikator Pengisian:  
Berilah tanda  √  pada jawaban yang Bpk/Ibu/Sdr/i anggap paling tepat pada lembar jawaban yang 
telah disediakan. Jawaban ini merupakan pendapat yang boleh dikategorikan sebagai :  
 

a. sangat rendah 
b. rendah 
c. sedang/cukup 
d. tinggi 
e. sangat tinggi 
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 I  PARTISIPASI ANGGOTA  

A Partisipasi Anggota dalam Pengambilan Keputusan 

1  Kehadiran saya mengikuti rapat/pertemuan dalam se-
tahun adalah: 
a) Tak pernah                                 
b) 1 kali     

c) 2 kali                
d) 3 kali 
e) Lebih dari 3 kali 

2  Keaktifan / banyaknya saya memberikan saran dan 
kritik pada saat RAT adalah:  
a) Tak pernah     
b) 1 kali  

c) 2 kali                
d) 3 kali 
e) Lebih dari 3 kali 

3  Banyaknya saya memberikan nasihat di luar per-
temuan secara lisan dalam setahun adalah:  
a) Tak pernah   
b) 1 kali    

c) 2 kali                
d) 3 kali 
e) Lebih dari 3 kali 

4  Banyaknya saya mengisi buku saran/kritik dalam se-
tahun adalah:  
a) Tak pernah 
b) 1 kali  

c) 2 kali                    
d) 3 kali 
e) Lebih dari 3 kali             

5  Saya mencalonkan diri sebagai pengurus koperasi 
sebanyak: 
a) Tak pernah      
b) 1 kali     

c) 2 kali        
d) 3 kali 
e) Lebih dari 3 kali          

B Partisipasi anggota dalam bidang modal 

6  Ketepatan waktu saya membayar simpanan utama:  
a) Belum lunas sama sekali             
b) Baru sebagian  kecil lunas    
c) Baru separuh lunas       

d) Lunas setelah beberapa bulan menjadi 
anggota koperasi  

e) Lunas ketika menjadi anggota koperasi  

7  Ketepatan waktu saya membayar simpanan wajib:  
a) Terlambat lebih dari 1bulan  
b) Terlambat 1 bulan 
c) Terlambat antara 1 minggu sampai 1 bulan   

d) Terlambat antara 1 hari sampai 1 minggu  
e) Selalu tepat waktu  

8 Frekuensi saya menyimpan simpanan sukarela pada 
koperasi dalam 1 tahun:  
a) Tak pernah 
b) 1 sampai 2 kali                

c) 3 sampai 5 kali   
d) 6 sampai 10 kali 
e) Lebih 10 kali               

9  Jumlah bagian SHU yang saya sisihkan untuk sim-
panan sukarela adalah sebesar : 
a) Kecil dari 25%    
b) Antara 25% sampai 49%  

c) Antara 50% sampai 74%                 
d) Antara 75% sampai 90% 
e) Antara 91% sampai 100% 

C  Partisipasi anggota dalam penggunaan layanan koperasi 

10  Jumlah uang yang saya pinjam dari koperasi:  
a) Kurang dari  2 juta rupiah 
b) Antara 2 s/d 4 juta rupiah 

c) Antara 4 s/d 5 juta rupiah 
d) Antara 5 s/d 6 juta rupiah 
e) Lebih dari 6 jura rupiah  

11  Jangka waktu dalam pengembalian pinjaman:  
a) Lebih dari 3 tahun                
b) Antara 2 tahun - 3 tahun                

c) Antara 1 tahun - 2 tahun   
d) Antara 6 bulan - 12 bulan  
e) Kurang dari 6 bulan                

12 Ketepatan waktu saya mengembalikan pinjaman pada 
koperasi:  
a) Terlambat lebih dari 1 bulan  
b) Terlambat antara 2 minggu s/d 1 bulan     

c) Terlambat antara 1 - 2 minggu 
d)  Terlambat antara 1 hari s/d 1 minggu 
e) Tepat waktu  
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13  Jumlah uang yang saya belanjakan setiap bulannya 
pada koperasi secara tunai sebesar:  
a) Kurang dari 250 ribu rupiah  
b) Antara 250 ribu sampai 500 ribu rupiah  

c) Antara 500 ribu sampai 750 ribu rupiah  
d) Antara 750 ribu sampai 1juta rupiah 
e) Lebih dari 1 juta rupiah 

14 Frekuensi saya dalam  menyewa / menggunakan 
fasilitas yang dimiliki koperasi:  
a) Belum pernah  
b) 1 kali  

c) 2 kali   
d) 3 kali 
e) Lebih dari 3 kali     

D Partisipasi Anggota dalam Pengawasan 

15 Frekuensi saya dalam mengikuti pertemuan berkala 
(di luar RAT) yang dilaksanakan koperasi dalam se-
tahun adalah: 
a) Tak pernah  
b) 1 kali  

c) 2 kali   
d) 3 kali 
e) Lebih dari 3 kali     

16 Frekuensi saya berdiskusi dengan anggota lain dalam 
menilai/mengawasi jalannya usaha koperasi adalah :  
a) Tak pernah  
b) 1 kali  

c) 2 kali   
d) 3 kali 
e) Lebih dari 3 kali     

17 Frekuensi saya berdiskusi dengan pengurus/pengel-
ola/ karyawan dalam menilai /mengawasi jalannya 
usaha koperasi adalah :  
a) Tak pernah  

b) 1 kali  
c)   2 kali   
d)  3 kali 
e) Lebih dari 3 kali     

 
II.  KINERJA KOPERASI  

A  Perspektif Keanggotaan  

18  Berapa besar keuntungan yang diperoleh koperasi?  
Yaitu rasio antara hasil usaha yang diperoleh dengan 
pendapatan kasar koperasi.  
a) Kurang dari 1%     

b) Antara 1 sampai 5%      
c) Antara 5 sampai 10%  
d) Antara 10 sampai 15% 
e) Lebih dari 15% 

19  Bagaimana penilaian terhadap keterkaitan usaha 
koperasi dan usaha anggota?  Yaitu rasio usaha yang 
dikelola koperasi terkait dengan jumlah usaha ang-
gota.  
a) Kurang dari 45%             

b) Antara 45% sampai 60%     
c) Antara 60% sampai 75%  
d) Antara 75% sampai 90% 
e) Antara 90% sampai 100% 

20  Bagaimana penilaian terhadap transaksi usaha 
koperasi dengan anggota?  Yaitu rasio antara 
transaksi yang dilakukan anggota terhadap total 
transaksi koperasi.  
a) Kurang dari 45%     

b) Antara 45% sampai 60%   
c) Antara 60% sampai 75%  
d) Antara 75% sampai 90% 
e) Lebih dari 90% 

21  Bagaimanakah pertambahan anggota baru yang ma-
suk setiap tahun dibandingkan dengan jumlah ang-
gota yang sudah ada (jumlah anggota yang dihitung 
adalah anggota yang terdaftar dalam buku dartar ang-
gota):  
a) Terjadi penurunan jumlah anggota akibat pem-

berhentian anggota yang tak memenuhi ke-
tentuan dasar koperasi  

b) Tidak ada peningkatan atau terjadi 
penurunan jumlah anggota karena suatu 
alasan dan memenuhi ketentuan dasar 
koperasi  

c) Meningkat sampai 5%                       
d) Meningkat antara 5% sampai 10%   
e) Meningkat lebih dari 10%  

22  Bagaimana rasio pencatatan keanggotaan di dalam 
buku daftar anggota?  Yaitu rasio antara jumlah ang-
gota yang tercatat dengan jumlah anggota yang 
sebenarnya : 
a) Kurang dari 20%            

b) Antara 20% sampai 40%  
c) Antara 40% sampai 60%  
d) Antara 60% sampai 80%, 
e) Antara 80% sampai 100% 
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23 Bagaimana realisasi saldo?  Yaitu rasio antara saldo 
yang direalisasi dengan saldo yang direncanakan.  
a) Kurang dari 40%         
b) Antara 40 sampai 60%    

c) Antara 60 sampai 80%  
d) Antara 80 sampai 100% 
e) Lebih dari 100% 

24  Bagaimana penilaian terhadap manfaat kerjasama 
yang telah dilakukan koperasi?  
a) Tak ada manfaatnya untuk anggota  
b) Belum sepenuhnya dirasakan oleh anggota  

c) Sudah sepenuhnya dirasakan 
manfaatnya oleh anggota  

d) Meningkatkan volume usaha dan daya 
saing koperasi  

e) Meningkatkan efisiensi dan layanan 
bagi anggota  

25  Bagaimana penilaian terhadap pelunasan Simpanan 
Utama (SU) anggota?  Yaitu rasio antara SU yang te-
lah dibayar dengan SU yang seharusnya dibayar ang-
gota.  
a) Kurang dari 40%  

b) Antara 40% sampai 60%  
c) Antara 60% sampai 80%  
d) Antara 80% sampai 100%                 
e) Lebih dari 100%                             

26  Bagaimana penilaian terhadap pelunasan Simpanan 
Wajib (SW) anggota?  Yaitu rasio antara SW yang te-
lah dibayar dengan SW yang seharusnya dibayar ang-
gota.  
a) Kurang dari 40%   

b) Antara 40% sampai 60%           
c) Antara 60% sampai 80%  
d) Antara 80% sampai 100% 
e) Lebih dari 100% 

27  Bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan strategi 
bersaing (seperti penganekaragaman produk/layanan 
ataupun harga yang lebih murah) pada koperasi ini?  
a) Tak ada strategi bersaing yang dijalankan  
b) Tidak ada manfaat strategi bersaing yang 

dirasakan oleh anggota  

c) Belum sepenuhnya dirasakan 
manfaatnya oleh anggota  

d) Meningkatkan volume usaha dan daya 
saing koperasi  

e) Meningkatkan efisiensi dan layanan 
bagi anggota  

28  Apakah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
selalu dilaksanakan tepat waktu?  
a) Tak pernah dilaksanakan     
b) Tak pernah tepat waktu    

c) Kadang-kadang tepat waktu  
d) Sering tepat waktu 
e) Selalu tepat waktu 

29  Bagaimana kehadiran anggota dalam RAT?  
a) Tidak memenuhi qourum dan tidak 

melaksanakan RAT      
b) Tidak memenuhi qourum, tetapi melaksanakan 

RAT    

c) Memenuhi qourum setelah ada penun-
daan kedua    

d) Memenuhi qourum setelah ada penun-
daan pertama 

e) Memenuhi qourum  

30  Bagaimana penilaian terhadap Rencana Kegiatan 
(RK) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi 
(RPBK) dilaksanakan dalam RAT?  
a) RK dan RPB belum ada 
b) RK dan RPB tidak disyahkan dalam RAT  

c) RK dan RPB disyahkan dalam RAT 
tapi tidak dilaksanakan  

d) RK dan RPB disyahkan dalam RAT 
dan dilaksanakan sebagian  

e) RK dan RPB disyahkan dalam RAT 
dan dilaksanakan sepenuhnya  

B  Perspektif Keuangan  

31 Bagaimana penilaian terhadap rentabilitas modal 
sendiri?  Yaitu rasio antara hasil usaha dengan modal 
sendiri?  
a) Kurang dari 3%                  
b) Antara 3 sampai 9%                             

c) Antara 9 sampai 15%  
d) Antara 1 5 sampai 21% 
e) Lebih dari 21% 

32  Bagaimana penilian terhadap RoA?  Yaitu rasio an-
tara saldo yang tersedia dengan asset koperasi?  
a) Kecil dari 1%   
b) Antara 1 sampai - 3%  

c) Antara 3 sampai 7%  
d) Antara 7 sampai 10% 
e) Lebih dari 10% 
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33  Bagaimana penilaian terhadap Asset Turn Over 
(ATO)? Yaitu rasio antara volume usaha yang di-
peroleh dengan asset koperasi?  
a) Kurang dari  1 kali    

b) Antara 1 sampai 1,5 kali         
c) Antara 1,5 sampai 2,5 kali  
d) Antara 2,5 sampai 3,5 kali 
e) Lebih dari 3,5 kali 

34  Bagaimana kemampuan koperasi dalam membayar 
current ratio?  Yaitu rasio antara aktiva lancar 
dengan pasiva lancar koperasi?  
a) Kecil dari 125% atau Lebih besar dari 325%           
b) Antara 125 sampai 150% atau Antara 300 sam-

pai  325%          

c) Antara 150 sampai 175% atau Antara 
275 sampai 300%  

d) Antara 175 sampai 200% atau Antara 
250 sampai 275% 

e) Antara 200% sampai 250% 

35  Bagaimana kemampuan koperasi dalam memenuhi 
kewajiban jangka panjangnya.  Yaitu rasio antara to-
tal hutang dengan total asset koperasi?  
a) Kurang dari 40%    

b) Antara 40 sampai 50%     
c) Antara 50 sampai 60%  
d) Antara 60 sampai 80% 
e) Lebih dari 80% 

36  Bagaimana realisasi Rencana Keuangan dan Penda-
patan Koperasi (RKPK).  Yaitu rasio antara realisasi 
dengan yang direncanakan? 
a) Kurang dari 40%      

b) Antara 40 sampai 60%    
c) Antara 60 sampai 80%  
d) Antara 80 sampai 100% 
e) Lebih dari 100% 

37  Bagaimana realisasi Rencana Rancangan Belanja 
(RAB) koperasi ini, yaitu rasio antara realisasi 
dengan rencana? 
a) Lebih dari 130%    
b) Antara 120 sampai 130% 

c) Antara 110 sampai 120%  
d) Antara 100 sampai 110% 
e) Kurang dari 100% 

38  Bagaimana rasio antara total hutang (kewaji pan) 
dengan modal sendiri?  
a) Kurang dari  200%   
b) Antara 150 sampai 200%  

c) Antara 100 sampai 150%  
d) Antara 70 sampai 100% 
e) Lebih dari 70% 

39  Apakah ada pemeriksaan oleh Badan Pengawas (BP) 
dan apakah ada laporan tertulis?  
a) Tidak ada pemeriksaan BP  
b) Ada pemeriksaan BP tapi tidak ada laporan 

hasil pemeriksaan 

c) Ada pemeriksaan BP tapi hasilnya 
digabung dengan laporan pengurus 

d) Ada pemeriksaan BP dan ada laporan 
pemeriksaan tertulis tapi tidak lengkap 

e) Ada pemeriksaan BP dan ada laporan 
pemeriksaan tertulis dan lengkap  

40  Bagaimanakah hasil penilaian pemeriksaan eksternal 
(Kantor Akuntan Publik)?  
a) Tak ada pemeriksaan      
b) Hasil penilaian ditolak                              

c) Hasil penilaian tak wajar  
d) Wajar dengan catatan 
e) Wajar tanpa catatan 

C  Perspektif Bisnis Internal  

41  Bagaimanakah intensitas ketua pengurus koperasi da-
lam melibatkan bawahan / karyawan dalam pengam-
bilan keputusan?  
a) Bawahan tidak pernah dilibatkan   

b) Jarang sekali  dilibatkan                         
c)  Cukup dilibatkan  
d) Sering dilibatkan 
e) Selalu dilibatkan  

42 Bagaimanakah penilaian terhadap kerjasama diantara 
pengelola koperasi ini?  
a) Karyawan bekerja tanpa memperhatikan in-

struksi pengurus/manajer  
b) Karyawan bekerja di bawah instruksi pengu-

rus/manajer  

c) Karyawan dan menejer / pengurus 
bekerja masing-masing  

d) Karyawan dan pengurus/manajer sudah 
memahami tugasnya  

e) Karyawan dengan pengurus/manajer 
bekerja dengan baik 

43  Bagaimana penilaian terhadap media informasi (ra-
dio, TV, atau internet)?  
a) Tak tersedia dalam program kerja dan tak dil-

aksanakan  

c) Tak tersedia dalam program kerja dan 
tidak dilaksanakan  

d) Tersedia dalam program kerja tetapi 
dilakukan sebagian  
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b) Tersedia dalam program kerja tetapi tak dil-
aksanakan  

e) Tersedia dalam program kerja dan dil-
aksanakan seluruhnya  

44  Bagaimana penilaian terhadap sarana kantor dan 
usaha?  
a) Masih menumpang    
b) Merupakan pinjaman       

c) Hasil hibah  
d) Sewa / kontrak 
e) Milik sendiri 

45  Apakah koperasi ini terlibat dalam kegiatan bersama 
masyarakat sekitar?  
a) Tak pernah terlibat        
b) Jarang sekali terlibat   

c) Cukup terlibat  
d) Sering terlibat 
e) Selalu terlibat 

D  Perspektif Pendidikan, Pertumbuhan dan Pembelajaran  

46  Bagaimana penilaian terhadap pendidikan dan pelati-
han perkoperasian bagi anggota?  
a) Tak tersedia dalam program kerja dan tak dil-

aksanakan  
b) Tersedia dalam program kerja tetapi tak dil-

aksanakan  

c) Tak tersedia dalam program kerja tetapi 
dilaksanakan  

d) Tersedia dalam program kerja dan dil-
aksanakan sebagian  

e) Tersedia dalam program kerja dan dil-
aksanakan seluruhnya  

47  Bagaimana penilaian terhadap pendidikan dan pelati-
han perkoperasian bagi pengelola koperasi (manajer, 
pengawas dan karyawan)?  
a) Tak tersedia dalam program kerja dan tak dil-

aksanakan 
b) Tersedia dalam program kerja tetapi tak dil-

aksanakan  

c) Tak tersedia dalam program kerja tetapi 
dilaksanakan  

d) Tersedia dalam program kerja dan dil-
aksanakan sebagian  

e) Tersedia dalam program kerja dan dil-
aksanakan seluruhnya  

48  Bagaimana kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang 
dilaksanakan oleh koperasi?  
a) Tak tersedia dalam program kerja dan tak dil-

aksanakan  
b) Tersedia dalam program kerja tetapi tak dil-

aksanakan  

c) Tak tersedia dalam program kerja tetapi 
dilaksanakan  

d) Tersedia dalam program kerja dan dil-
aksanakan sebagian  

e) Tersedia dalam program kerja dan dil-
aksanakan sepenuhnya  

49  Bagaimana penilaian terhadap ketersediaan dana khu-
sus dan penyisihan dana untuk pendidikan/pelatihan 
dari saldo?  
a) Tak tersedia keuangan khusus dan penyisihan 

dana pendidikan  
b) Tak tersedia keuangan khusus tapi ada dana un-

tuk pendidikan  

c) Tersedia dana khusus dan ada dana 
disisihkan untuk pendidikan  

d) Tak ada dana khusus tapi ada dana 
disisihkan untuk pendidikan  

e) Ada dana khusus dan dana yang 
disisihkan untuk pendidikan  

50  Bagaimana penilaian terhadap adanya kerjasama 
usaha secara vertikal atau kerjasama dengan koperasi 
lain?  
a) Tak ada kerjasama     

b) Ada 1 sampai 2 kerjasama      
c) Ada 3 kerjasama  
d) Ada 4 kerjasama 
e) Lebih dari 5 kerjasama 

51  Bagaimana penilaian terhadap adanya kerjasama 
usaha dengan badan usaha lain?  
a) Tak ada kerjasama    
b) Ada 1 sampai 2 kerjasama 

c) Ada 3 kerjasama  
d) Ada 4 kerjasama 
e) Lebih dari 5 kerjasama 

52  Bagaimana penilaian terhadap inovasi yang dikem-
bangkan (kualitas produk / layanan / pembenahan 
atau promosi) pada koperasi ini?  
a) Tidak ada inovasi  
b) Inovasi ada tetapi belum meningkatkan volume 

usaha  

c) Inovasi ada tetapi belum meningkatkan 
saldo untuk anggota  

d) Inovasi sudah meningkatkan volume 
usaha  

e) Inovasi meningkatkan saldo untuk ang-
gota  
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53  Bagaimana penilaian terhadap kemampuan koperasi 
dalam menyerap tenaga kerja?  
a) Belum ada menyerap tenaga kerja  
b) Menyerap sampai 5 orang tenaga kerja  
c) Menyerap antara 5 sampai 9 orang tenaga kerja  

d) Menyerap 10 sampai 15 orang tenaga 
kerja  

e) Menyerap lebih dari 15 orang tenaga 
kerja  

54  Bagaimana penilaian terhadap kepatuhan koperasi da-
lam membayar pajak/retribusi sesuai peraturan? 
a) Tak pernah membayar    
b) Membayar sebagian kecil kewajiban  

c) Membayar kurang dari 25% 
kewajiban      

d) Membayar sebagian besar kewajiban 
e) Membayar seluruhnya  

55  Bagaimana penilaian terhadap dana sosial yang 
disisihkan dari saldo?  
a) Tak tersedia dana sosial 
b) Tak tersedia dana sosial tapi memberikan ban-

tuan sosial  
c) Tersedia dana sosial tapi tidak/belum dis-

erahkan kepada yang berhak  

d) Tersedia dana sosial tapi hanya seba-
gian yang diserahkan kepada yang ber-
hak  

e) Tersedia dana sosial dan telah dis-
erahkan kepada yang berhak  
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Lampiran 4.  Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Partisipasi Anggota pada 

Penelitian Pendahuluan 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the pro-

cedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-

pha N of Items 

.908 17 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Vari-
ance if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

PK1 63.57 30.116 .800 .898 

PK2 63.63 29.206 .622 .902 

PK3 62.90 31.472 .419 .907 

PK4 63.47 30.740 .497 .905 

PK5 63.40 29.697 .678 .900 

PM1 63.30 27.734 .760 .897 

PM2 63.27 28.961 .679 .900 

PM3 63.43 29.702 .636 .901 

PM4 63.33 28.920 .739 .898 

PH1 63.57 30.116 .800 .898 

PH2 63.60 29.903 .677 .900 

PH3 63.50 29.638 .742 .898 

PH4 63.83 29.661 .775 .897 

PH5 63.47 33.499 .066 .917 

PW1 63.83 29.661 .775 .897 

PW2 63.47 33.499 .066 .917 

PW3 63.37 34.171 -.040 .914 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

67.43 34.116 5.841 17 
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Lampiran 5.  Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Kinerja Koperasi pada 

Penelitian Pendahuluan  
 

 
Scale: ALL VARIABELS 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variabels in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.896 38 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

BSA1 133.97 270.585 .415 .894 
BSA2 134.47 274.051 .448 .893 
BSA3 134.17 280.351 .192 .897 
BSA4 134.93 272.685 .442 .893 
BSA5 133.40 271.972 .580 .891 
BSA6 133.93 273.651 .637 .891 
BSA7 132.97 285.275 .164 .896 
BSA8 133.87 270.395 .326 .896 
BSA9 133.90 270.714 .505 .892 
BSA10 133.40 280.869 .423 .894 
BSA11 133.30 267.321 .586 .891 
BSA12 134.03 276.999 .320 .895 
BSA13 133.97 278.516 .286 .895 
BSU1 134.17 262.282 .677 .889 
BSU2 134.27 273.306 .363 .894 
BSU3 134.00 268.966 .500 .892 
BSU4 133.90 268.507 .598 .891 
BSU5 134.50 281.431 .176 .897 
BSU6 133.97 268.654 .588 .891 
BSU7 133.23 267.151 .626 .890 
BSU8 134.40 249.903 .724 .887 
BSU9 133.53 268.051 .653 .890 
BSU10 133.30 276.700 .317 .895 
BSI1 133.70 267.459 .435 .893 
BSI2 133.63 283.137 .181 .896 
BSI3 134.00 279.172 .293 .895 
BSI4 133.37 278.654 .322 .895 
BSI5 133.20 271.200 .590 .891 
BSP1 133.30 265.252 .729 .889 
BSP2 133.93 278.478 .235 .897 
BSP3 134.80 278.786 .303 .895 
BSP4 134.87 288.257 -.025 .900 
BSP5 133.83 273.316 .547 .892 
BSP6 134.63 286.585 .017 .900 
BSP7 133.87 266.120 .454 .893 
BSP8 134.10 277.472 .556 .893 
BSP9 133.80 280.097 .457 .894 
BSP10 134.13 284.189 .232 .896 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

137.53 288.326 16.980 38 
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Lampiran 6.  Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Partisipasi Anggota pada 

Penelitian Sebenarnya 
 

 
 
Scale: ALL VARIABELS 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 17 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correla-

tion 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

PK1 64.93 20.025 .460 .832 
PK2 65.04 19.554 .439 .834 
PK3 64.18 21.240 .268 .841 
PK4 64.68 20.846 .359 .837 
PK5 64.69 21.166 .356 .837 
PM1 64.58 19.802 .502 .829 
PM2 64.67 20.425 .427 .833 
PM3 64.68 20.220 .506 .830 
PM4 64.59 19.861 .563 .826 
PH1 64.86 20.283 .508 .830 
PH2 65.05 20.917 .284 .841 
PH3 64.78 20.133 .538 .828 
PH4 64.83 19.112 .612 .823 
PH5 64.73 20.967 .352 .837 
PW1 64.73 19.916 .487 .830 
PW2 64.73 20.219 .568 .827 
PW3 64.89 20.442 .383 .836 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

68.79 22.693 4.764 17 
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Lampiran 7.   Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Kinerja Koperasi pada 

Penelitian Sebenarnya 
 

Scale: ALL VARIABELS 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.858 38 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correla-

tion 

Cronbach's Al-
pha if Item De-

leted 

BSA1 139.07 124.308 .419 .852 
BSA2 139.10 123.646 .453 .852 
BSA3 139.02 127.171 .272 .856 
BSA4 140.02 124.666 .359 .854 
BSA5 138.20 125.394 .467 .852 
BSA6 138.62 125.935 .446 .853 
BSA7 138.30 129.747 .176 .858 
BSA8 138.86 124.930 .336 .855 
BSA9 138.88 124.652 .464 .852 
BSA10 138.85 129.664 .223 .857 
BSA11 138.08 123.771 .504 .851 
BSA12 139.32 126.462 .341 .854 
BSA13 139.23 127.330 .304 .855 
BSU1 139.40 122.182 .559 .849 
BSU2 139.51 126.757 .258 .857 
BSU3 139.04 125.655 .382 .853 
BSU4 138.97 124.716 .513 .851 
BSU5 139.15 126.028 .317 .855 
BSU6 138.82 124.250 .529 .851 
BSU7 138.25 123.705 .533 .850 
BSU8 139.30 114.717 .599 .846 
BSU9 138.37 123.912 .534 .850 
BSU10 138.42 127.377 .199 .859 
BSI1 138.48 123.767 .399 .853 
BSI2 138.86 130.970 .051 .861 
BSI3 138.83 127.233 .277 .856 
BSI4 138.40 127.293 .340 .854 
BSI5 138.35 125.664 .460 .852 
BSP1 138.41 124.729 .500 .851 
BSP2 138.86 128.263 .160 .860 
BSP3 140.14 129.657 .159 .858 
BSP4 140.07 131.904 .007 .861 
BSP5 138.92 126.377 .388 .853 
BSP6 139.82 132.129 -.013 .863 
BSP7 138.68 123.573 .411 .853 
BSP8 139.38 126.420 .377 .854 
BSP9 139.11 129.897 .194 .857 
BSP10 139.18 128.129 .336 .855 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

142.71 132.531 11.512 38 
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Lampiran 8.  Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
 

 
Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables Entered 

Variables Re-
moved Method 

1 RPA, PW, PK, 
PM, PHa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: BSC 

Model Summaryb 

Mod
el 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the Esti-

mate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .976a .953 .950 .0669566 .953 378.958 5 94 .000 1.952 

a. Predictors: (Constant), RPA, PW, PK, PM, PH 
b. Dependent Variable: BSC 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.495 5 1.699 378.958 .000a 

Residual .421 94 .004   

Total 8.916 99    

a. Predictors: (Constant), RPA, PW, PK, PM, PH 

b. Dependent Variable: BSC 
Coefficientsa 

Model Unstandard-
ized Coeffi-

cients 

Standard-
ized Co-
efficients 

t Sig. 

95.0% Confi-
dence Interval for 

B Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order 

Par-
tial Part 

Toler-
ance VIF 

1 (Con-
stant) 

-.107 .101 
 

-1.051 .296 -.308 .095 
     

PK .080 .028 .091 2.886 .005 .025 .135 .724 .285 .065 .505 1.980 

PM .084 .024 .113 3.579 .001 .037 .131 .732 .346 .080 .505 1.982 

PH .009 .030 .011 .302 .764 -.051 .069 .487 .031 .007 .413 2.422 

PW .003 .022 .004 .113 .910 -.042 .047 .277 .012 .003 .499 2.004 

RPA .838 .037 .824 22.625 .000 .765 .912 .969 .919 .507 .379 2.637 

a. Dependent Variable: BSC 
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