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RINGKASAN 

 

Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan 

nasional secara keseluruhan. Koperasi dibangun untuk menciptakan usaha dan 

pelayanan dengan azas kekeluargaan. Sebagai sokoguru perekonomian nasional, 

koperasi ditantang untuk dikelola secara professional. Secara umum masalah utama yang 

masih dihadapi koperasi adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang 

mengelola koperasi.  Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu untuk 

menjelaskan sikap kewirakoperasian pengurus koperasi, untuk menjelaskan hubungan 

antara sikap kewirakoperasian pengurus koperasi dengan tingkat partisipasi anggota 

koperasi, serta pengaruh motivasi pengurus dalam meningkatkan keberhasilan suatu 

koerasi.  Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi di Kotamadya Medan dengan 

menggunakan metode sampling dalam pengumpulan data. Responden dipilih secara 

acak sebanyak 25 orang dari masing-masing koperasi. Populasi penelitian adalah 

koperasi yang ada di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara, yang masih aktif yaitu 

masih menjalankan Rapat Anggota Tahunan. Instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner, dengan skala Likert skala 1-5.  Korelasi antara partisipasi anggota dengan 

kesejahteraan anggota diuji dengan menggunakan koefisien korelasi Pearsons, 

sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.  Pada 

penelitian pendahuluan dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  Selanjutnya dilakukan 

uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji 

heteroskedastisitas. Sikap kewirausahaan diukur dari 8 indikator.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara variabel bebas (sikap 

kewirakoperasian pengurus dan motivasi pengurus serta partisipasi anggota) dengan 

keberhasilan koperasi.  Sikap kewirakoperasian pengurus secara nyata meningkatkan 

keberhasilan koperasi, demikian juga motivasi pengurus dan partisipasi anggota 

keduanya secara sangat nyata berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi. Model 

persamaan regresi penelitian adalah Y = -1.574 + 0.320KP + 0.602MP + 0.493PA.  

Koefisien determinasi R2 sebesar73,7%. Kajian ini menyimpulkan bahwa sikap 

kewirausahaan pengurus dijelaskan melalui sikap mengutamakan prioritas, pengambilan 

resiko, keinovatifan, sikap terhadap kerja, penghargaan terhadap waktu, sikap percaya 

diri, dan tanggung jawab individual.  

 

Kata kunci: 

Sikap kewirakoperasian, partisipasi anggota, motivasi pengurus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha 

pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi dibangun untuk menciptakan 

usaha dan pelayanan dengan azas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu 

bentuk organisasi ekonomi yang mendapatkan perhatian pemerintah. Sebagai badan 

usaha yang diberi citra menjadi sokoguru perekonomian nasional, koperasi ditantang 

untuk dikelola secara professional.  

Masih rendahnya kinerja koperasi di Indonesia, terutama disebabkan karena 

masih rendahnya partisipasi anggota dalam berkoperasi. 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 yang dihadapi koperasi ini berkaitan dengan: (a) 

rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, 

teknologi, dan pemasaran; (b) lemahnya kompetensi kewirausahaan; (c) terbatasnya 

kapasitas UMKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta 

faktor produksi lainnya. 

Meskipun secara kuantitas jumlah koperasi meningkat dari tahun ke tahun, 

tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kualitas partisipasi yang baik. 

Menurut Sukamdiyo (2002), banyak koperasi menjadi kolaps, ditinggalkan 

anggotanya karena berbagai sebab diantaranya perilaku pengurus koperasi banyak 

yang menyimpang dalam mengelola koperasi. Dari masalah-masalah yang dihadapi 

koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum masalah utama yang masih 

dihadapi koperasi adalah rendahnya profesionalisme pengelolanya ataupun sikap 

kewirausahaan para pengurusnya. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui bagaimana sejauhmana sikap kewirakoperasian pengurus koperasi dan 

motivasinya dalam mempengaruhi tingkat partisipasi anggota, dan sekaligus juga 

menguji apakah tingkat partisipasi anggota dapat memoderasi sikap kewirakoperasian 

dan motivasi pengurusnya terhadap keberhasilan usaha pada koperasi di Sumatera 

Utara. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bahwa masalah yang timbul pada 

pertumbuhan koperasi di negara kita yaitu pertumbuhan kuantitas koperasi tidak 

diimbangi dengan kualitas yang baik sehingga banyak koperasi yang tidak aktif. Akar 

masalah kelemahan koperasi tersebut terletak pada rendahnya tingkat partisipasi 

anggota akibat daripada masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yaitu 

pengurusnya. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji hal-hal berikut ini: 

1.  Bagaimanakah sikap kewirakoperasian dari pengurus koperasi di Sumatera Utara? 

2. Adakah hubungan antara sikap kewirakoperasan pengurus dan motivasinya dengan 

tingkat partisipasi anggota koperasi di Sumatera Utara? 

2. Adakah partisipasi anggota dapat memoderasi hubungan antara sikap 

kewirakoperasian dan motivasi pengurus dengan kebehasilan usaha koperasi di 

Sumatera Utara? 

 

C.   Luaran Penelitian 

1.  Menghasilkan konsep kewirakoperasian dalam mengelola usaha koperasi. 

2. Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional/ 

internasional.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A  Pentingnya Partisipasi Anggota pada Koperasi 

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 dari 

keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya juga 

termasuk keterlibatan pikiran dan perasaannya.  

Partisipasi memiliki tiga ide penting, yaitu keterlibatan, kontribusi, dan 

tanggung jawab. 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 anggota 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 akan 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). 

Selanjutnya dikatakan pula bahwa sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat 

tidaknya dan maju mundurnya koperasi sangat tergantung pada peran partisipasi aktif 
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anggotanya. Jadi pada koperasi pengertian partisipasi adalah peran serta anggota 

terhadapan kegiatan yang diselenggarakan koperasi.  

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 berarti apa-apa bila anggota tak memanfaatkan keunggulan yang 

dimiliki tersebut. Pihak manajemen perlu mengatasi penampilan yang buruk dari 

koperasi, menghilangkan salah tindak dan membuat kebijaksanaan yang telah 

diperhitungkan. Selain itu pihak manajemen koperasi perlu mengetahui apa yang 

menjadi kepentingan anggotanya dan berapa banyak serta kualitas pelayanan yang 

bagaimana yang diperlukan oleh para anggota.  

Jurus/kiat meningkatkan loyalitas-partisipasi anggota dikelompokkan menjadi 

2 (dua) hal utama yakni: membangun kepercayaan penuh dari anggota kepada koperasi 

dan/atau para pengurus dan pengawasnya; dan memberikan manfaat nyata bagi 

anggota, baik manfaat ekonomi maupun manfaat non ekonomi dari pelayanan 

jasa/barang koperasi. Membangun kepercayaan dari anggota dan mengoptimalkan 

manfaat koperasi dipengaruhi oleh profesionalisme manajemen, sebab kepercayaaan 

anggota akan dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari 

profesionalisme manajemen.  

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 atau 

memelihara hubungannya dengan koperasi. Bila insentif yang diperoleh lebih besar 
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dari kontribusi yang harus diberikan, maka mereka akan melanjutkan kerjasama 

dengan koperasi (Herdhiana, 2004). 

Berbagai bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas 

ganda anggota, menurut 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/pekerja, anggota seharusnya turut serta 

memanfaatkan layanan barang yang disediakan oleh koperasi. 

Pendapat lain mengenai partisipasi dikemukakan oleh Ropke (2003) dengan 

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. 

Peningkatan partisipasi mutlak diperlukan bagi pengembangan koperasi, 

baiksecara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan partisipasi berarti 

mengikutsertakan 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 

materi dan non materi. Secara materi adalah dengan pemberian SHU yang meningkat 

dari tahun ke tahun, bonus, insentif, keuntungan hasil penjualan yang menarik, dan 

sebagainya.  Secara non materil seperti promosi produk, fasilitas dan pelayanan yang 

menyenangkan, suasana yang nyaman, sarana dan prasarana yang memuaskan, dan 

sebagainya.  Selain itu, dalam upaya peningkatan partisipasi, 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 semakin meningkat, sehingga semua rencana dan 

keputusan yang dibuat dapat dilaksanakan dan direalisasikan dengan lancar. 
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B.Kajian tentang Sikap dan Perilaku 

Menurut Callhoun dan Joan (1995), sikap adalah sekelompok keyakinan dan 

perasaan yang melekat tentang obyek tertentu, dan kecenderungan untuk bertindak 

terhadap obyek tersebut dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya menurut Allport 

(1945), sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui 

pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon 

individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya. 

Rakhmat (2001) menyatakan bahwa sikap adalah kecenderungan bertindak, 

berpersepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. 

Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi dan mengandung aspek evaluatif. 

Sikap dapat bersifat positif dan negatif. Pada sikap positif kecenderungan tindakan 

adalah mendekati, menyenangi, dan mengharapkan pada obyek tertentu. Sikap negatif 

terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak menyukai 

pada obyek tertentu (Sarwono, 2002). 

Sikap manusia bukan merupakan suatu bawaan, akan tetapi sesuatu yang 

dipelajari. Sikap seseorang tidak selamanya tetap. Oleh karena itu, sikap lebih mudah 

dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi dan diubah. Sikap timbul karena adanya 

stimulus. Pembentukan dan perubahan sikap selain dipengaruhi oleh diri individu itu 

sendiri dan lingkungannya, juga dipengaruhi oleh proses belajar. Ia dapat berkembang 

manakala mendapat pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar yang positif dan 

mengesankan. 

Azwar (2003) menyatakan bahwa sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi 

sosial yang dialami oleh individu. Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi 

membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. 

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman 

pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau 

lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu. 

Konsep sikap berbeda dengan konsep perilaku, perilaku merupakan cara 

bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang. Menurut Walgito (Azwar, 

2003), perilaku yang dilakukan oleh seseorang disebut sebagai perilaku yang tampak 

(overt behavior). Unsur-unsur perilaku yang tampak berupa tingkah laku yang nyata 

(action). Perilaku juga dapat dikaitkan sebagai reaksi yang terjadi karena adanya 

stimulus atau interaksi antara individu dengan lingkungannya dan benar-benar 

dilakukan seseorang dalam bentuk tindakan. 
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Teori yang berpengaruh dan dianut para ahli hingga saat ini dalam menjelaskan 

model hubungan antara sikap dan perilaku dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein 

(1980) yakni Teori tindakan yang beralasan (theory of reasoned action). Teori ini 

menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah hasil 

dari proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urut-

urutan berfikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari 

setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak 

atau tidak. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku. 

Berdasarkan teori ini, intensi (niat untuk melakukan suatu perbuatan) pada 

gilirannya ditentukan oleh dua faktor, pertama yaitu sikap terhadap tingkah laku, 

evaluasi positif atau negatif dari tingkah laku yang ditampilkan. Kedua, norma 

subjektif yakni persepsi orang apakah orang lain akan menyetujui atau menolak 

tingkah laku tersebut. Semakin positif sikap seseorang terhadap suatu obyek, semakin 

positif konsekuensi yang diterima, dan semakin didukung oleh norma subyektif maka 

semakin besar intensi untuk berperilaku. Sebaliknya, semakin negatif sikap seseorang 

dan semakin positif konsekuensi yang diterima disertai dengan tidak didukung oleh 

norma subyektif, semakin kecil intensi berperilaku. 

Model hubungan sikap-tingkah laku dari Ajzen dan Fishbein (1980) dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

  

Gambar 1. Ajzen and Fishbein theory of reasoned action (Baron, 2003) 

  

C.  Kajian tentang Kewirakoperasian 

           Berdasarkan hasil Seminar Nasional di IKOPIN, istilah wirakoperasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif 

untuk mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dengan 

Sikap terhadap 
tingkah laku

Norma-norma 
subjektif

Tingkah laku   
yang tampak

Intensi tertentu
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berpegang teguh pada identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan 

nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama.  Menurut Meredith, wirakoperasi 

adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, 

mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dan mengambil tindakan tepat agar 

mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wirakoperasi 

merupakan orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam inovasi atau 

mengembangkan strategi demi perkembangan koperasi yang lebih baik.  

Kewirakoperasian diartikan sebagai suatu sikap mental positif dalam berusaha 

secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil 

resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan 

terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama.  Dari definisi 

tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan, yaitu: 

a)     Kewirakoperasian merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara 

koperatif. Ini berarti wirakoperasi (orang yang melaksanakan kewirakoperasian) 

harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi, baik itu usaha 

koperasi maupun usaha anggotanya. Usaha itu harus dilakukan secara koperatif 

dalam arti setiap kegiatan usaha koperasi harus mementingkan kebutuhan 

anggotanya. 

b)     Tugas utama wirakoperasi adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha 

mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan 

bersama (Drucker, 1998). Bertindak inovatif tidak hanya dilakukan pada saat 

memulai usaha tetapi juga pada saat usaha itu berjalan, bahkan pada saat usaha 

koperasi berada dalam kemunduran. 

c)     Wirakoperasi harus mempunyai keberanian mengambil resiko, karena dunia 

penuh dengan ketidakpastian, sehingga hal-hal yang diharapkan kadang-kadang 

tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu dalam 

menghadapi situasi semacam itu diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai 

kemampuan mengambil resiko. Tentu saja pengambilan resiko ini dilakukan 

dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. 

d)     Kegiatan wirakoperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, 

yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Kepentingan 

anggota harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi aktif terhadap koperasi. 

Oleh karena itu wirakoperasi bertugas meningkatkan pelayanan dengan jalan 

menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya.  
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e)     Tujuan utama setiap wirakoperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota 

koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Tugas seorang wirakoperasi 

cukup berat karena banyak pihak yang berkepentingan di lingkungan koperasi, 

seperti anggota, perusahaan koperasi, karyawan, masyarakat di sekitarnya, dan 

lain-lain. Seorang wirakoperasi terkadang dihadapkan pada masalah konflik 

kepentingan di antara masing-masing pihak. 

f)      Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, menajer, birokrat 

yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli 

terhadap pengembangan koperasi. Keempat jenis wirakoperasi ini tentunya 

mempunyai kebebasan bertindak dan insentif yang berbeda-beda yang selanjutnya 

menentukan tingkat efektivitas yang berbeda-beda pula. 

 

D.  Karakteristik Wirakoperasi 

 Karakteristik seorang wirakoperasi mempunyai kesamaan dalam beberapa hal 

dengan karakteristik seorang wirausaha (entrepreneurship).  Menurut Izedonmi dan 

Okafor (2007), individu berkarakteristik wirausaha memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi peluang dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuannya. 

Menurut Koh (1996, dalam Izedonmi dan Okafor, 2007), karakteristik wirausaha 

diidentifikasi sebagai inti utama perilaku dan kinerja seorang wirausaha. Kedua pakar 

tersebut kemudian mencatat beberapa pendapat para ahli terdahulu mengenai 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha, sebagai berikut: 

1.  Kebutuhan (motivasi) berprestasi (McClelland, 1961), 

2.  Lokus kendali (Rotter, 1966), 

3.  Pengambilan Risiko (Brockhaus, 1980), 

4.  Proaktif (Crant, 1996), 

5.  Toleransi terhadap ketidakpastian (Betaman and Grant, 1993), dan 

6.  Kreativitas (Drucker, 1985) 

  

Meredith, G.G. et al (2002) mengemukakan daftar ciri-ciri dan sifat-sifat sebagai 

profil wirausaha seperti pada table di bawah ini.  
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Tabel 1.   Ciri-ciri dan Watak Entrepreneur 

 

 

Ciri-ciri entrepreneurship yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa 

intisari karakteristik seorang wirausaha ialah kreatifitas. Oleh karena itu, dapat 

dikemukakan bahwa seorang wirausaha dapat dibentuk, bukan lahir begitu saja. 

Kewirausahaan pada dasarnya merupakan jiwa dari seseorang yang diekspresikan 

melalui sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu kegiatan.  

Peggy A Lambing & Charles R Kuehl (dalam Hendro dan Chandra, 2011) 

menyatakan bahwa setiap wirausahawan (entrepreneur) yang sukses memiliki empat 

unsur pokok, yaitu: 

a.  Kemampuan (hubungannya dengan IQ dan skill) 

b.  Keberanian (hubungannya dengan Emotional Quotient dan mental) 

c.  Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri) 

d.  Kreatifitas yang memerlukan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk 

menemukan peluang berdasarkan intuisi (hubungannya dengan experience). 

Menurut Frederick, et al (2012), karakteristik yang melekat pada diri seorang 

entrepreneur adalah sebagai berikut: 

1. Komitmen total, determinasi dan keuletan hati.    

2. Berorientasi pada kesempatan dan tujuan.    

3. Inisiatif dan tanggung jawab.   

4. Pengambilan keputusan yang persisten.   

5. Mencari umpan balik.    

6. Internal locus of control.    

7. Toleransi terhadap ambiguitas.    

Ciri – Ciri Watak 

Percaya Diri Keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas, optimis. 

Berorientasi pada tugas 

dan hasil 

Kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan, ketabahan, 

tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, dan inisiatif. 

Pengambilan Resiko Kemampuan mengambil resiko, suka pada tantangan. 

Kepemimpinan 
Bertingkah laku sebagai pemimpin, mudah bergaul, menanggapi 

saran dan kritik. 

Keorisinilan Inovatif dan kreatif, fleksibel, mengetahui banyak. 

Orientasi masa depan Pandangan jauh ke depan. 
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8. Pengambilan resiko yang terkalkulasi.   

9. Integritas dan reliabilitas.    

10. Toleransi terhadap kegagalan.    

11. Energi tingkat tinggi.    

12. Kreatif dan Inovatif.    

13. Visi.    

14. Independen.    

15. Percaya diri dan optimis.   

16. Membangun tim.    

Sementara itu, Barringer dan Ireland (2008), mendeskripkan empat 

karakteristik utama yang dimiliki seorang entrepreneur yang sukses. Keempat karakter 

tersebut adalah: 

1. Hasrat yang kuat terhadap bisnis. 

Karakteristik ini mendeskripsikan kepercayaan entrepreneur bahwa bisnis secara 

positif akan mempengaruhi kehidupan manusia dan menjadikan dunia lebih baik 

untuk ditinggali. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak eksekutif yang telah 

mapan meninggalkan pekerjaanya dan memulai bisnisnya sendiri. 

2.  Fokus pada produk dan pelanggan. 

Karakteristik ini menekankan betapa pentingnya seorang entrepreneur untuk 

memahami dua elemen penting dalam bisnis yaitu bisnis dan pelanggan. 

Entrepreneur memiliki obsesi untuk menawarkan produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

3. Keuletan meskipun menghadapi kegagalan. 

Kegagalan adalah hal yang biasa dalam berbisnis, apalagi jika entrepreneur 

memulai bisnisnya yang baru. Beberapa jenis usaha membutuhkan serangkaian 

eksperimentasi sebelum sukses diraih. Kegagalan dan kemunduran menjadi 

bagian dari proses yang mesti dihadapi. Entrepreneur sukses memiliki keuletan 

dan kegigihan untuk menghadapi situasi tersebut. 

4. Kepandaian dalam eksekusi. 

Bisnis yang sukses tak lepas dari kepandaian entrepreneur mengimplementasikan 

berbagai rencananya ketika usaha mulai berjalan. Pepatah China kuno 

menyatakan bahwa memuka sebuah bisnis adalah mudah, tapi untuk membuatnya 

terus buka adalah sulit. Entrepreneur semestinya dapat memadukan berbagai 

aktivitas: mengeksekusi ide menjadi model bisnis yang riil, membangun 
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kebersamaan tim, membangun kemitraan, mengelola keuangan, memimpin, 

memotivasi karyawan dan sebagainya. 

 

E.  Prasyarat Keberhasilan Wirakoperasi  

Koperasi merupakan salah satu unit usaha yang bergerak dibidang ekonomi 

dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

produktivitas dan pendapatan masyarakat. Menurut Ropke peningkatan produktivitas 

bisa dilakukan melalui dua jalan, yaitu melalui kegiatan inovatif (contoh: penggunaan 

teknologi produktif), dan melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja (contoh: 

pembuatan prasarana baru).  

 Hakikat dari fungsi wirakoperasi adalah mampu mengaplikasikan 

kemungkinan baru dibidang ekonomi atau dengan kata lain disebut fungsi inovatif. 

Menurut Hendar dan Kusnadi (1999), secara substansi dan organisatoris, fungsi 

inovatif dapat dijelaskan melalui kegiatan berikut: 

1.  Mengenal keuntungan dari kombinasi–kombinasi baru.  

2. Evaluasi keuntungan yang terkandung dalam kombinasi baru.  

3.  Pembiayaan  

4. Teknologi, perencanaan, dan pembangunan tempat–tempat produksi  

5. Pengadaan, pendidikan, dan memimpin tenaga kerja  

6. Negosiasi dengan pemerintah/badan resmi yang berwenang  

7. Negosiasi dengan pemasok dan pelanggan  

           Tidak semua fungsi tersebut mungkin dilaksanakan oleh seorang wirakoperasi, 

sehingga kemampuan mengkombinasikan antara fungsi inovatif dengan kemampuan 

yang ia miliki merupakan alternative yang terbaik.  

Dalam kaitannya dengan kewirausahaan, Peter F. Drucker (Kasmir, 2006) 

mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan 

sesuatu yang baru dan berbeda. Sementara Zimmerer (Kasmir, 2006) mengartikan 

kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan (usaha). Kemampuan berwirausaha mendorong minat 

seseorang untuk mendirikan dan mengelola usaha secara profesional. Dalam bidang 

psikologi wirausaha, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

berwirausaha yang berfokus kepada karakteristik (ciri-ciri) kepribadian individu 

seperti: Locus of control, pengambilan resiko, motivasi akan prestasi, gaya 

penyelesaian masalah, keinovatifan, persepsi dan nilai kerja. 
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Meiner, et al (1980) mengemukakan bahwa ada lima ciri utama kewirausahaan 

yaitu: a) self achievement, yaitu keinginan untuk selalu memiliki prestasi yang lebih 

baik; b) risk taking, yaitu kemampuan mengambil resiko tertentu demi mempercepat 

pencapaian tujuan; c) feedback of result, yaitu keinginan untuk segera mendapatkan 

umpan balik dari apa yang telah dikerjakan; d)personal innovation, yakni sikap yang 

ingin selalu berorientasi ke arah perbaikan dan kemajuan; dan e) planning for the 

future, yakni sikap untuk bertindak berdasarkan rencana yang telah disusun terlebih 

dahulu. 

Menurut Kasmir (2006) berwirausaha tidak selalu memberikan hasil yang 

sesuai dengan harapan dan keinginan pengusaha. Tidak sedikit pengusaha yang 

mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut. Namun, banyak juga wirausahawan yang 

berhasil untuk beberapa generasi. Bahkan banyak pengusaha yang semula hidup 

sederhana menjadi sukses dengan ketekunannya. Berikut ini beberapa ciri 

wirausahawan yang dikatakan berhasil: 

1. memiliki visi dan tujuan yang jelas 

2. inisiatif dan selalu proaktif 

3.  berorientasi pada prestasi 

4. berani mengambil risiko 

5. kerja keras 

6. bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang 

maupun pada masa yang akan datang  

7. komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan 

harus ditepati 

8. mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang 

berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankannya maupun tidak.  

McClelland (1984) menjelaskan bahwa need of achievement adalah salah satu 

bagian dari dorongan ke arah pertumbuhan ekonomi yakni bagian yang dapat 

diidentifikasi dan diukur. Pada suatu eksperimennya, seorang pengusaha menjadi 

senang bekerja keras atau rajin tidak semata-mata menunjuk atau memperhatikan laba 

saja. Motif berprestasi yang tinggi lebih banyak didorong oleh keinginan untuk 

mencari cara-cara yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Bahkan pada 

masa revolusi industri berlangsung, orang-orang Arab tidak menaruh perhatian pada 

budaya mesin yang sedang dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Akan tetapi, 

perbaikan motivasi menyebabkan perubahan-perubahan teknologi diterima secara 
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cepat. Dengan demikian, keyakinan akan keunggulan seseorang menyebabkan virus n 

Ach ini dapat mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi secara lebih langsung. 

McClelland (1984) mengemukakan bahwa masyarakat yang mempunyai 

motivasi prestasi yang tinggi akan menghasilkan wiraswastawan yang energik. Motif 

berprestasi (n-Ach) bukan satu-satunya faktor modernisasi, tetapi n-Ach hanyalah 

salah satu unsur yang penting. Dengan kata lain, dorongan modernisasi secara ideal 

dalam istilah psikologis nampaknya sebagaimana terdiri dari pribadi n-Ach dan 

sebagian lagi terdiri dari lingkungan sosial, yakni kesejahteraan orang lain secara 

umum. 

Adapun keterkaitan tingkat motif berprestasi dengan sikap wiraswasta adalah 

tampilan dalam ciri-ciri sebagai berikut (McClelland, 1984): 

1.  Menanggung risiko yang sedang 

 Perilaku orang yang mempunyai nilai motif berprestasi yang tinggi adalah memilih 

cara yang sangat mungkin untuk mencapai kepuasan prestasi, yakni dengan 

mengambil risiko yang sedang. Hal ini dilakukan melalui kemampuan/ 

keterampilan yang dimilikinya, dan tidak berspekulasi terhadap keadaan seperti 

pedagang tradisional yang tidak mau menanggung risiko atau penjudi yang ekstrim 

dalam mengambil risiko atau tidak adanya suatu kepastian kapan akan berhasil. 

2.  Mempunyai rasa tanggung jawab pribadi 

 Seseorang yang mempunyai nilai motif berprestasi yang tinggi nampak tidak 

memerlukan penghargaan/ pengakuan dari umum terhadap kesuksesan yang telah 

dicapainya. Pekerjaan mempunyai nilai untuk dirinya, sehingga dapat meyakinkan 

bahwa dirinya mampu melakukan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, mereka 

bekerja membutuhkan berbagai ukuran bagaimana bekerja yang baik, dan 

bagaimana seharusnya mereka membuat keputusan terhadap apa yang akan 

dikerjakan. 

3.  Mengetahui hasil tindakan 

 Seseorang yang mempunyai nilai motif berprestasi yang tinggi dalam melakukan 

suatu tindakan akan berpaling pada pengalaman yang telah dilalui, dan dijadikan 

umpan balik untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Tindakan yang 

membangun tidak selalu dilakukan pada saat ada kesempatan untuk melihat secara 

obyektif bagaimana mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Dengan demikian 

hasil tindakan diketahui dengan memanfaatkan umpan balik yang nyata dari 



15 

 

pengalaman yang ada dan akan melakukan peranannya sebagai usahawan yang 

baik. 

4.  Kemampuan membuat rencana jangka panjang dan mengorganisir kegiatan 

manusia dalam perusahaan. Kemampuan berpikir jauh ke depan merupakan ciri-

ciri orang yang mempunyai nilai motivasi prestasi yang tinggi, sehingga merasa 

dikejar waktu dan mempunyai kemampuan untuk mengorganisir kegiatan manusia 

dalam perusahaan secara efisien.  

 

Keberhasilan usaha koperasi dalam bisnis dan lingkungan yang dinamis 

tergantung kepada (1) daya saing dari pasar yang tercermin dari kepuasan pelanggan, 

kualitas produksi maupun maupun pelayanan dan tingkat harga, (2) efisiensi bisnis 

dalam hal pemanfaatan teknik produksi, metode kepemimpinan dan situasi pasar, dan 

(3) perkembangan koperasi bisnis adalah program perluasan (expansion program), 

kebutuhan pasar dan pengembangan serta tujuan (Enriquez, 1986). 

Brojosaputro (1989) menyebutkan bahwa luasnya daerah pelayanan, 

beragamnya jenis usaha, langkanya tenaga terdidik dan terlatih di daerah pedesaaan 

menjadi unsur penyebab lemahnya manajemen sehingga berakibat kurang berhasilnya 

koperasi. Beberapa ukuran keberhasilan koperasi menurut beragam sumber yang 

dikemukakan (Brojosaputro, 1989), antara lain: (1) jumlah anggota dan masyarakat 

sebagai tiang penyangga keberhasilan koperasi, dan (2) SHU merupakan salah satu 

pengukur keberhasilan KUD karena koperasi yang dikatakan sebagai suatu lembaga 

ekonomi yang berwatak sosial tidak akan dapat melaksanakan watak sosialnya kalau 

lembaga tersebut tidak kuat dan tidak mandiri dalam segi ekonomi. 

Berdasarkan studi yang dilaksanakan Nasution (1990) mengenai KUD sebagai 

organisasi ekonomi pedesaan dengan melihat faktor-faktor penciri keberhasilan yang 

dikaitkan dengan pembangunan wilayah, menyimpulkan bahwa KUD telah berhasil 

sebagai alat pemerintah dalam pembangunan pedesaan karena secara kuantitas jumlah 

anggota, modal, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) dari KUD mengalami 

peningkatan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam aktivitas suatu organisasi sangat 

diperlukan. Karena keberhasilan kinerja organisasi itu sendiri bergantung pada SDM 

yang berkualitas. Contohnya pada organisasi koperasi, pengurus merupakan sumber 
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daya manusia bagi koperasi, mereka menjadi pilar kemajuan usaha dan perkembangan 

koperasi. Sebagai sumber daya penggerak, perlu adanya suatu sikap dari masing-

masing pengurus karena sikap dapat menentukan kemajuan organisasi koperasi, 

terutama dalam kaitannya dengan sikap kewirakoperasian. Ada atau tidaknya 

semangat berwirausaha pada koperasi sebagai ukuran untuk melihat sejauh mana 

kondisi koperasi, apakah koperasi tersebut berhasil atau tidak berhasil. Dengan 

demikian, dapat diketahui adanya sikap kewirakoperasian pengurus dan motivasinya 

dalam meningkatkan partisipasi anggota koperasi yang pada akhirnya akan 

menentukan keberhasilan koperasi. Sikap kewirausahaan merupakan bagian dari 

kepribadian pengurus dalam berkoperasi. Dengan adanya sikap kewirakoperasian 

pada pengurus akan membantu koperasi menjadi berhasil terutama ditengah-tengah 

arus globalisasi saat ini. 

Pada penelitian ini akan dilihat sikap kewirakoperasian pengurus koperasi 

pada masing-masing koperasi. Sikap kewirakoperasian dilihat dari beberapa indikator 

diantaranya: (1) mengutamakan prioritas, (2) pengambilan resiko, (3) keinovatifan, (4) 

sikap terhadap kerja, (5) penghargaan terhadap waktu, (6) motivasi berprestasi, (7) 

sikap percaya diri, dan (8) tanggung jawab individual. Kedelapan atribut sikap 

kewirausahaan tersebut merupakan atribut sikap yang melekat pada seorang usahawan 

yang berhasil. 

Sikap kewirakoperasian pengurus merupakan pandangan modern terhadap 

atribut-atribut sikap dari individu pengurus koperasi. Sikap tersebut kemudian akan 

mempengaruhi perilaku individu untuk bertingkah laku. Namun, pada penelitian ini 

peneliti hanya akan melihat hubungan sikap kewirausahaan yang dimiliki pengurus 

koperasi terhadap tingkat partisipasi anggota dan keberhasilan usaha koperasi.  Jadi 

belum sampai mengkaji bentuk tingkah laku wirakoperasi yang nyata dari pengurus 

koperasi. Untuk variabel keberhasilan koperasi peneliti menggunakan ukuran 

perkembangan jumlah anggota dan perkembangan sisa hasil usaha (SHU) koperasi di 

beberapa kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Utara. 

 

G.   Definisi Konsep dan Variabel 

1.  Sikap Kewirakoperasian 

Sikap kewirakoperasian adalah pandangan individu untuk merespon secara 

konsisten terhadap ciri-ciri yang dimiliki seorang wirausahawan dari keenam 



17 

 

pernyataan proyeksi dari masing-masing atribut sikap dengan empat alternatif 

jawaban. Adapun atribut modernitas sikap kewirakoperasian, meliputi: 

1)  Sikap mental mengutamakan prioritas adalah sikap yang mengarah pada 

kemampuan dalam mengutamakan prioritas yang lebih penting dari segala 

sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan berusaha. Sikap yang 

dianggap modern ditentukan dari kemampuan individu untuk mengutamakan 

prioritas dalam memanfaatkan baik informasi, dana, maupun kredit, sedangkan 

sikap yang tidak modern ditentukan dari kemampuannya untuk tidak bersedia 

mengutamakan prioritas dalam memanfaatkan baik informasi, dana, maupun 

kredit. 

2)  Sikap mental mengambil resiko adalah sikap terarah yang mengacu kepada 

kemampuan dalam menanggung resiko lebih modern dengan memperhitungkan 

kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka mencapai tujuan usahanya. Seorang wirausaha modern akan cenderung 

menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangannya, dan 

menjauhi resiko yang tinggi karena mereka ingin berhasil. Dengan kata lain sikap 

modern dimiliki oleh mereka yang menyukai resiko sedang, dan sikap tidak 

modern dimiliki mereka yang menyukai resiko tinggi dan rendah, bahkan tidak 

berani untuk menanggung resiko sama sekali. 

3)  Sikap mental inovatif adalah sikap terarah yang mengacu kepada kemampuan 

dalam menemukan ide-ide atau cara-cara baru yang lebih bermanfaat untuk 

meningkatkan keberhasilan baik produk maupun teknis pelaksanaan. Sikap 

modern dimiliki oleh mereka yang tertarik untuk mempelajari dan 

memperhitungkan hal-hal baru, memberikan gagasan dan alternatif untuk 

mendukung usahanya, sedangkan mereka yang memiliki sikap yang tidak modern 

yakni mereka yang tidak tertarik untuk mempelajari dan memperhitungkan hal-

hal di bidang usaha yang baru dan menemukan gagasan baru. 

4)  Sikap mental mengunggulkan kerja keras adalah sikap terarah yang mengacu pada 

kemampuan untuk menunjukkan selalu terlibat dalam situasi kerja dan tidak 

mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Seorang yang mempunyai 

pandangan kewirausahaan yang modern akan bersikap optimis (tidak pasrah 

terhadap nasib) terhadap hasil pekerjaannya atau memiliki keyakinan bahwa 

setiap usaha suatu saat akan berkembang mencapai hasil yang memuaskan. 
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Sedangkan, mereka yang tidak modern menyukai pekerjaan yang mudah (tanpa 

perlu kerja keras), tidak harus bekerja, serta tidak menyukai tantangan. 

5)  Sikap mental menghargai waktu. Pandangan mengenai kerja keras memiliki 

kaitan erat dengan masalah penggunaan waktu yang efisien dan mutu hasil yang 

dikehendaki. Seorang wirausaha modern akan memandang waktu sebagai salah 

satu modal kerja, sehingga setiap jam akan dipergunakan untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat terutama dalam rangka memajukan usaha. 

Sedangkan, wirausaha yang tidak modern menganggap bahwa kegiatan yang 

bermanfaat seperti mengikuti pelatihan hanya akan membuang waktu, dan 

memaklumi orang jika tidak dapat menepati janji. 

6)  Sikap memiliki motivasi berprestasi adalah keinginan untuk berbuat sebaik 

mungkin tanpa banyak dipengaruhi oleh prestise dan pengaruh sosial, melainkan 

demi kepuasan pribadinya. Motif ini muncul untuk melakukan sesuatu secara 

sukses dan menjauhi kegagalan. Seorang wirausaha modern berambisi untuk 

mencapai prestasi dan berusaha untuk memperbaiki kinerja walaupun ia 

mengalami kegagalan. Sedangkan, mereka yang tidak modern menganggap 

bahwa kegagalan hanya menurunkan prestasi kerja, dan mereka tidak tertarik 

dengan ambisi untuk mencapai prestasi. 

7)  Sikap mental percaya diri adalah sikap yang mengacu pada kemampuan yang 

menunjukkan sikap percaya kepada kemampuan sendiri, tidak ragu-ragu dalam 

bertindak dan selalu optimis dalam segala situasi. Seseorang dengan sikap tidak 

modern tidak memiliki rasa percaya diri, dan pesimis untuk melakukan sesuatu. 

Sedangkan, mereka yang memiliki sikap modern adalah mereka yang selalu 

optimis dan tidak ragu melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. 

8)  Sikap mental tanggung jawab individual. Pemikulan tanggung jawab disini, lebih 

berarti individualisme, dimana si pribadi sendiri yang akan merasakan dan 

menerima hasil dari keberhasilnnya maupun akibat dari kegagalannya. Besar 

keinginannya untuk bertanggung jawab ada kaitannya dengan kebebasan individu 

dalam membuat keputusan sendiri terutama dalam hal perkembangan usaha. 

Seorang yang modern memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikan 

tugasnya, bertanggung jawab terhadap perbuatannya, serta berupaya 

memperbaiki hasil usahanya.  
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2.  Motivasi Pengurus 

Teori Maslow merupakan teori populer yang menggambarkan hierarki 

kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Dengan mengetahui jenjang kebutuhan 

seseorang, motivator merumuskan bentuk-bentuk motivasi yang sesuai dan lebih 

terfokus kepada tingkatan kebutuhan dari seseorang. Di jenjang paling bawah, 

motivasi berbentuk materi seperti: rumah, makanan, uang, dan sebagainya. Di jenjang 

berikutnya, motivasi tidak lagi berupa materi tetapi berupa perasaan, penghargaan dan 

kesempatan berkarya. Oleh karena itu, teori ini menjelaskan bahwa materi merupakan 

faktor mendasar yang mutlak ada sebelum munculnya kebutuhan-kebutuhan yang lain 

yang sifatnya nonmateri. Dengan demikian, motivasi dapat berbentuk dua hal, yaitu 

materi dan nonmateri. 

Motivasi berasal dari kata motive atau dengan prakata bahasa latinnya, yaitu 

movere, yang berarti “mengerahkan”. Seperti yang dikatakan Liang Gie dalam 

Martoyo (2000), motive adalah suatu dorongan yang menjadi pangkal seseorang 

melakukan sesuatu atau bekerja.  Martoyo (2001), memberikan rumusan motivasi 

sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.  Dapat dikatakan bahwa motivasi 

adalah suatu proses untuk memulai suatu tindakan secara sadar dan merupakan suatu 

perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.  Chung & Megginson dalam Gomes 

(2001) menjelaskan bahwa motivasi melibatkan: 

1. Faktor-faktor individual, meliputi kebutuhan-kebutuhan (needs), tujuan-tujuan 

(goals), dan kemampuan-kemampuan (abilities). 

2. Faktor-faktor organisasional, meliputi pembayaran atau gaji (pay), keamanan 

pekerjaan (job security), sesama pekerja (co-workers), pengawasan (supervision), 

pujian (praise), dan pekerjaan itu sendiri (job itself). 

Seseorang yang sangat termotivasi, yaitu orang yang melaksanakan upaya 

substansial, guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya, dan organisasi 

dimana ia bekerja. Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya 

minimum dalam hal bekerja. Dapat juga dikatakan bahwa motivasi adalah faktor yang 

mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Manusia dalam aktivitas 

kebiasaannya memiliki semangat untuk mengerjakan sesuatu asalkan dapat 

menghasilkan sesuatu yang dianggap oleh dirinya memiliki suatu nilai yang sangat 

berharga, yang tujuannya jelas pasti untuk melangsungkan kehidupannya, rasa 

tentram, rasa aman dan sebagainya. 
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Menurut George R. dan Leslie W., motivasi adalah “getting a person to exert a 

high degree of effort” yang artinya bahwa motivasi membuat seseorang bekerja lebih 

berprestasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi pada dasarnya adalah 

kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (action atau activities) 

dan memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi 

kepuasan ataupun mengurangi ketidak seimbangan.  

Teori motivasi kepuasan didasarkan pada kebutuhan manusia dan kepuasannya. 

Pada teori kepuasan ini didukung juga oleh para pakar seperti Taylor yang mana 

teorinya dikenal sebagai Teori Motivasi Klasik. Teori ini secara garis besar 

mengatakan bahwa motivasi kerja seseorang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan kerja, baik secara biologis maupun psikologis, dalam rangka 

mempertahankan hidupnya. Selain itu juga Teori Hirarki Kebutuhan (Need Hirarchy) 

dari Abraham Maslow yang menyatakan bahwa motivasi kerja ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan kerja baik secara biologis maupun psikologis, 

baik yang berupa materil maupun non-materil.  

Secara garis besarnya, teori jenjang kebutuhan dari Maslow dari yang rendah ke 

yang paling tinggi, yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah merasa puas, karena 

kepuasannya bersifat sangat relatif maka disusunlah hirarki kebutuhan seperti yang 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan pokok manusia sehari-hari misalnya kebutuhan untuk makan, minum, 

pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya (physical need). Kebutuhan 

ini merupakan kebutuhan tingkat terendah, apabila sudah terpenuhi maka diikuti 

oleh hirarki kebutuhan yang lainnya. 

2. Kebutuhan untuk memperoleh keselamatan, keselamatan, keamanan, jaminan 

atau perlindungan dari yang membayangkan kelangsungan hidup dan kehidupan 

dengan segala aspeknya (safety need). 

3. Kebutuhan untuk disukai dan menyukai, disenangi dan menyenangi, dicintai dan 

mencintai, kebutuhan untuk bergaul, berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, menjadi anggota kelompok pergaulan yang lebih besar (esteem needs). 

4. Kebutuhan untuk memperoleh kebanggaan, keagungan, kekaguman, dan 

kemasyuran sebagai seorang yang mampu dan berhasil mewujudkan potensi 

bakatnya dengan hasil prestasi yang luar biasa (the need for self actualization). 

Kebutuhan tersebut sering terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari melalui 
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bentuk sikap dan prilaku bagaimana menjalankan aktivitas kehidupannya 

(Zainun, 1997). 

5. Kebutuhan untuk memperoleh kehormatan, pujian, penghargaan, dan pengakuan 

(esteem need). 

Dari teori di atas, cara meningkatkan partisipasi anggota pada koperasi dapat 

dilakukan secara materil dan secara non materil.  Peningkatan motivasi secara materil 

seperti dengan pemberian bonus, tunjangan, komisi, insentif, dan sebagainya.  

Sedangkan peningkatan partisipasi anggota pada koperasi secara non materil, seperti 

memberi motivasi ataupun melibatkan anggota pada semua kegiatan. Cara-cara 

lainnya adalah dengan menyediakan barang-barang atau jasa yang dibutuhkan oleh 

anggota yang harganya relatif lebih murah daripara pesaingnya di pasar, 

meningkatkan pelayanan kepada anggota, menyediakan barang-barang yang tidak 

tersedia secara bebas di pasar, berusaha memberikan dividen per anggota (SHU) yang 

meningkat dari waktu ke waktu, memperbesar alokasi dana dari aktivitas bisnis 

koperasi dengan non anggota melalui pemberian kredit dengan bunga yang rendah, 

menyediakan berbagai tunjangan (bila mampu) bagi anggota, misalnya tunjangan hari 

raya, tunjangan kesehatan dan sebagainya. 

 

3. Partisipasi Anggota 

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 pekerjaan 

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 mendasari 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 

pekerjaannya yang sekarang. Berbeda dengan motivasi dalam pengertian yang 



22 

 

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 motivasi sama dengan semangat. Dalam 

hubungan antara motivasi dan intensitas, intensitas terkait dengan seberapa giat 

seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi 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 anggota 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 pekerjaan, 

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 

keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Dalam koperasi, semua program 

manajemen harus memperoleh dukungan dari anggota. Untuk keperluan itu pihak 

manajemen memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggotanya. Informasi 

ini dapat diperoleh 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 

manajemen perlu mengatasi penampilan yang buruk dari koperasi, menghilangkan 

salah tindak dan membuat kebijaksanaan yang telah diperhitungkan. Selain itu pihak 

manajemen koperasi perlu mengetahui apa yang menjadi kepentingan anggotanya dan 
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berapa banyak 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 atau 

memelihara hubungannya dengan koperasi. Bila insentif yang diperoleh lebih besar 

dari kontribusi yang harus diberikan, maka 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/pekerja, anggota seharusnya turut serta 

memanfaatkan layanan barang yang disediakan oleh koperasi. 

Pendapat lain mengenai partisipasi dikemukakan oleh Ropke (2003).  

Menurutnya, 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. 
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b.  Partisipasi dalam mengambil keputusan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

hasil). 

c.  Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat. 

Peningkatan partisipasi mutlak diperlukan bagi pengembangan koperasi, 

baiksecara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan partisipasi berarti 

mengikutsertakan 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 

membuat 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, 

terlibat, 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 anggota 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 
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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. 

Sebaliknya, jika pelayanan barang dan jasa di koperasi yang tidak memenuhi 

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

daripada 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 merupakan keharusan bukan beban usaha, agar partisipasi 

anggota semakin besar sehingga anggota semakin memiliki usaha koperasi dan 

berkontribusi dalam pemanfaatan pelayanan 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 

mendahulukan 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.  
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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.  

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, 

imbalan, atau honor akan tetapi jumlahnya dibatasi). Meminimalkan pengeluaran 

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

memperkuat koperasi dan membantunya meraih cita-cita lebih cepat dengan 

meningkatkan ketersediaan modal. 

 

 

4. Keberhasilan Koperasi 

Indikator keberhasilan suatu koperasi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:  

1) Pelayanan yang memuaskan yang diberikan oleh pengurus/pengelola koperasi 

kepada anggota koperasi. 

2) Pengelolaan ataupun manajemen yang profesional. 

3) Peningkatan kesejahteraan anggota yang tercermin dari Jumlah SHU yang terus 

meningkat yang dibagikan kepada anggota. 

4) Jumlah anggota koperasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. 

5) Keberadaan koperasi yang dirasakan manfaatnya oleh anggota 

 

5.  Berbagai Studi Pendahuluan Yang Telah Dilaksanakan   

Adapun berbagai studi pendahuluan yang telah dilaksanakan sehubungan 

dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Putri, Shinta Permata Dewi (2013), melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendidikan perkoperasian anggota, loyalitas anggota dan 

pengalaman pengurus terhadap keberhasilan usaha koperasi Unilever yang berlokasi 

di head office PT. Unilever, Tbk. Keberhasilan usaha koperasi dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain menurut Yuliana (2006) adalah pelayanan, pendidikan 

perkoperasian  anggota, dan kreativitas pengurus koperasi. Selain itu Rinawati (2007) 
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menambahkan bahwa pengalaman pengurus ikut mempengaruhi keberhasilan usaha 

koperasi. Ditambah lagi, dengan Setiaji (2009) yang menambahkan bahwa loyalitas 

anggota juga mempengaruhi keberhasilan koperasi. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 100 karyawan yang menjadi anggota dari koperasi karyawan Unilever. 

Loyalitas anggota memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan 

usaha KKUI, sedangkan pengalaman pengurus memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keberhasilan usaha KKUI.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  Menjelaskan hubungan antara sikap kewirakoperasian pengurus dan motivasinya 

terhadap partisipasi anggota koperasi. 

2. Mengetahui adanya hubungan antara sikap kewirakoperasan pengurus dan tingkat 

partisipasi anggota koperasi terhadap keberhasilan usaha koperasi. 

3. Mengetahui apakah partisipasi anggota dapat memoderasi hubungan antara sikap 

kewirakoperasian dan motivasi pengurus terhadap keberhasilan usaha koperasi. 

 

B.  Manfaat Penelitian 

 Partisipasi anggota pada koperasi merupakan unsur yang paling penting dalam 

mencapai keberhasilan usaha suatu koperasi.  Masih rendahnya tingkat partisipasi 

anggota pada koperasi di Indonesia dikarenakan masih rendahnya pemahaman semua 

perangkat-perangkat koperasi beserta anggotanya dan lemahnya sikap 

kewirakoperasian yang dimiliki dalam menjalankan strategi usaha koperasi.  Motivasi 

pengurus dalam bekerja dan melayani anggota merupakan factor yang penting dalam 

meningkatkan keberhasilan usaha koperasi.  Untuk itu peneliti bermaksud untuk 

menjelaskan sikap kewirakoperasian dan motivasi pengurus koperasi dalam upaya 

meningkatkan partisipasi anggota koperasi. 

1.  Bagi Akademisi. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai 

partisipasi anggota dalam mendukung koperasi mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan anggotanya, dimana masa keanggotaan sebagai variable 

moderating. 

2.  Bagi Praktisi dan Peneliti Berikutnya. Dapat memperkaya khasanah kepustakaan 

serta bahan pertimbangan bagi pihak–pihak yang mengadakan penelitian pada 

badan usaha berbentuk koperasi, terutama mengenai partisipasi anggota koperasi.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Tempat Peneitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember sampai dengan bulan 

Desember 2015 pada beberapa koperasi yang ada di Kota Medan dan di beberapa 

kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. 

 

B.  Metode dan Disain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Metode deskriptif 

digunakan untuk mendapatkan data pribadi responden, sedangkan metode analisis 

kuantitatif digunakan untuk mendapatkan jawaban responden atas seluruh variable 

kajian.  Adapun disain penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

PenguruGambar 2.  Disain Penelitian 

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua organisasi koperasi yang aktif, 

yaitu masih melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.  Dari seluruh populasi yang ada 

maka ukuran sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tiga unit koperasi, 

dimana dari ketiga koperasi tersebut diambil sampel sebanyak 75 orang anggota 

koperasi. Persampelan dilakukan secara sengaja yaitu anggota koperasi yang bersedia 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.  

Sikap 
Kewirakoperasian 

Pengurus
Partisipasi         
Anggota

Keberhasilan   
Koperasi

Motivasi          
Pengurus 

Variabel Bebas Variabel Moderating Variabel Terikat
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D. Instrumen Penelitian. 

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. Kuesioner banyak digunakan dalam 

bidang bisnis dan pendidikan. Sugiyono (2004) mengatakan bahwa kajian yang 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

suatu gejala sosial sebaiknya menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Format 

skala Likert untuk mengukur variable ini, yaitu:   

1)    Sangat tidak setuju  (STS)   nilai  :  1  

2)    Tidak setuju  (TS)     nilai    :   2  

3)    Kurang setuju (KS)     nilai   :    3  

4)    Setuju  (S)        nilai   :   4  

5)    Sangat setuju  (SS)     nilai   :   5  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuesioner penelitian yang telah 

dirancang terlebih dahulu sesuai dengan variable kajian.  Kuesioner diantar langsung 

kepada responden pada setiap koperasi yang telah menjadi sampel dalam penelitian ini.  

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner 

skala Likert yang telah disusun dan merupakan data yang diperoleh dari pengurus dan 

anggota koperasi.  Dari pengurus koperasi yang diharapkan adalah data mengenai 

karakteristik pengurus sebagai responden (seperti lama bekerja, umur, tingkat 

pendidikan, pengalaman, jumlah tanggungan) dan sikap kewirausahaan serta motivasi 

pengurus dalam bekerja.  Sedangkan dari anggota koperasi data yang diharapkan 

adalah karakteristik anggota dan tingkat partisipasi anggota pada koperasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini adalah data dan informasi yang berkaitan 

dengan indicator keberhasilan usaha koperasi yakni perkembangan jumlah anggota 

dan jumlah SHU yang diterima anggota.  Mengenai perkembangan jumlah anggota 
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dan sisa hasil usaha (SHU) pada dua titik periode, yakni Desember 2013 dan 

Desember 2014.  

 

F. Teknik Analisis Data 

          Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

analisis korelasi dan analisis regresi linear berganda, dengan bantuan program IBM 

SPSS Statistics Versi 20. 

 

Analisis Deskriptif 

Untuk mendapat gambaran mengenai karakteristik responden pada kajian ini 

maka digunakan metode deskriptif (seperti tercantum dalam kuesioner pada halaman 

pertama).   

 

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). 

 

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: 

 

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

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

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

 

Uji Reliabilitas  

        Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur 

suatu gejala atau kejadian. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

hasil jawaban 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. 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 pertanyaan bernilai positif, maka dinyatakan bahwa 

item pertanyaan adalah valid. 

 

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.  

 

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

diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Singgih, 

2001). 

 

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). 

  

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 yang terbentuk menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang 

jelas, maka model regresi mungkin tidak ada masalah heteroskedastisitas (Singgih, 

2001). 

   

Persamaan Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1 SK + β2 MP + β3 PA,  dimana:  

Y = Keberhasilan Koperasi 

SK = Sikap Kewirakoperasian 



35 

 

MP  =  Motivasi Pengurus 

PA  =  Partisipasi Anggota 

α  =  Konstanta 

β1β2β3  =  koefisien regresi variabel bebas 

 

G.  Hipotesis Penelitian  

Penelitian ini akan menguji hubungan antara sikap kewirakoperasian dan 

motivasi pengurus terhadap tingkat partisipasi anggota dan keberhasilan usaha 

koperasi.  

1. Hubungan antara sikap kewirakoperasian pengurus terhadap tingkat partisipasi 

anggota koperasi. 

H0  :  Tidak ada hubungan antara sikap kewirakoperasian pengurus koperasi 

dengan tingkat partisipasi anggota koperasi. 

H1  :  Ada hubungan antara sikap kewirakoperasian pengurus koperasi dengan 

tingkat partisipasi anggota koperasi. 

 

2. Hubungan antara motivasi pengurus terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi. 

H0  :  Tidak ada hubungan antara motivasi pengurus koperasi dengan tingkat 

partisipasi anggota koperasi. 

H1  :  Ada hubungan antara motivasi pengurus koperasi dengan tingkat 

partisipasi anggota koperasi. 

3. Hubungan antara partisipasi angota koperasi terhadap keberhasilan usaha 

koperasi. 

H0  :  Tidak ada hubungan antara tingkat partisipasi anggota koperasi dengan 

keberhasilan usaha koperasi. 

H1  :  Ada hubungan antara tingkat partisipasi anggota koperasi dengan 

keberhasilan usaha koperasi. 

 

H. Rincian Defenisi Batasan Operasional Variabel Kajian 

Adapun rincian defenisi batasan operasional setiap variabel kajian disajikan 

seperti pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.  Rincian Defenisi  Batasan Operasional Variabel Kajian  

 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Dimensi Indikator 

Kode dan No. 

Item 

Sikap 

Kewirausa-

haan 

Pengurus 

Menguta-

makan 

peluang 

prioritas  

Pentingnya 

berbagai 

informasi  

Tetap mencari informasi baru 

dalam pengambilan keputusan 

peluang usaha 

KP1: 1 

Ketersediaan dana 

Perlunya peluang prioritas 

dalam memanfaatkan dana 

sebagai modal usaha 

KP2: 2 

Manfaat kredit 
Perlunya menggunakan kredit 

dalam peluang usaha 
KP3: 3 

Pengambi-

lan resiko Peluang berhasil 

Keberanian berinvestasi dana 

pada usaha yang berpeluang 

tinggi 

KP4: 4 

Resiko 

penggunaan kredit 

Keberanian meminjam kredit 

pada usaha yang berpeluang 

tinggi 

KP5: 5 

Inovatif Penemuan 

ide/cara baru 

Minat dalam menemukan  

ide/cara baru berusaha 
KP6: 6 

Penemuan produk 

baru 

Minat dalam menemukan  

produk baru dalam berusaha 
KP7: 7 

Kerja keras 
Selalu optimis 

Keyakinan yang tinggi akan 

keberhasilan usahanya 
KP8: 8 

Tidak mudah 

menyerah 

Meskipun pernah gagal tapi 

tetap berusaha 
KP9: 9 

Menghar-

gai waktu 

Waktu adalah 

modal 

Waktu luang digunakan 

menambah keahlian 
KP10: 10 

Usaha yang 

berkualitas 

Senantiasa meningkatkan 

kualitas usaha 
KP11: 11 

Tepat waktu 
Sikap terhadap janji kepada 

pihak lain 
KP12: 12 

Motivasi 

berprestasi 

Berkeinginan 

untuk sukses 

Motif bekerja adalah untuk 

mencapai sukses 
KP13: 13 

Pantang menyerah 
Terus memperbaiki kinerja 

meskipun pernah gagal 
KP14: 14 

Percaya 

diri 
Tidak ragu-ragu 

Tidak ragu-ragu dalam 

bertindak 
KP15: 15 

Tetap optimis 

Selalu optimis dalam segala 

situasi 
KP16: 16 

Tetap belajar dalam 

memperbaiki kekurangan 
KP17: 17 

Bertanggu

ng jawab 
Bekerja tuntas 

Menyelesaikan tugas yang 

merupakan tanggung jawabnya 
KP18: 18 

Memperbaiki 

kesalahan 

Memperbaiki kesalahan yang 

dilakukannya 
KP19: 19 

Meningkatkan 

kualitas usaha 

Bertanggung jawab atas segala 

tugasnya 
KP20: 20 

Motivasi 

Pengurus 

Motivasi 

Non 

Materil 

Keterlibatan Selalu dilibatkan MP1: 21 

Kesesuaian usaha 
Kesesuaian usaha MP2: 22 

Perkembangan usaha  MP3: 23 

Pelayanan Ketersediaan barang MP4: 24 

Harga diri Harga diri meningkat MP5: 25 

Motivasi 

Materil  

SHU  SHU yang terus meningkat MP6: 26 

Keuntungan 

Mendapat keuntungan harga MP7: 27 

Mendapat bonus /insentif /komisi MP8: 28 

Mendapat THR MP9: 29 
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Variabel 
Sub 

Variabel 
Dimensi Indikator 

Kode dan No. 

Item 

Partisipasi 

anggota 

Pengambi-

lan 

keputusan 

Kehadiran Kehadiran dalam rapat PA1: 30 

Keaktifan Keaktifan memberikan usul dan 

saran dalam rapat 

PA2: 31 

Keaktifan menemukan adanya 

penyimpangan 

PA3: 32 

Keaktifan memberikan usul dan 

saran di luar rapat 

PA4: 33 

Kontribusi 

modal 

Kepatuhan 

membayar 

Kepatuhan membayar simpanan 

pokok dan wajib 

PA5: 34 

Kerelaan 

menyimpan 

Memiliki simpanan sukarela PA6: 35 

Menikmati 

hasil 

SHU SHU yang sebanding PA7: 36 

Bertransaksi Keaktifan bertransaksi PA8: 37 

Kesediaan menggunakan 

layanan simpan pinjam 

PA9: 38 

Penggunaan 

kredit 

Kesediaan memanfaatkan 

fasilitas kredit 

PA10: 39 

Ikut serta 

mengawasi 

Tingkat 

kunjungan 

Intensitas kunjungan PA11: 40 

Memberikan 

kritik &saran 

Keaktifan memberikan 

kritik/saran 

PA12: 41 

Keberterimaan usulan PA13: 42 

Keberhasilan 

koperasi 

 Pelayanan Pelayanan yang memuaskan KK1: 43 

Manajemen Manajemen yang profesional KK2: 44 

Kesejahteraan 

anggota 

Jumlah SHU yang terus 

meningkat 

KK3: 45 

Jumlah anggota Jumlah anggota koperasi yang 

terus bertambah 

KK4: 46 

Keberadaan 

koperasi 

Manfaat keberadaan koperasi KK5: 47 
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BAB V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1.  Analisis Deskriptif Responden Kajian 

 Pada Tabel 3 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 3.  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% 

 

Tabel 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 3. Sebaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Dari Gambar 3 di atas, terlihat bahwa dari segi jenis kelamin kebanyakan responden 

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

 

Lelaki
44%

Wanita
56%
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Gambar 4.   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.  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%.  

  

2.  Hasil 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.  

   

2.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Dalam Tabel 4 diringkaskan hasil ujian validitas instrumen, sedangkan untuk hasil yang 

terperinci dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 selanjutnya. 
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61%

≥ 51
6%

SMP
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Tabel 4.  Ringkasan Hasil Uji Validitas Kuesioner pada Penelitian Pendahuluan 

Variabel 
Koefisien 

Cronbach α 
Status 

Kewirausahaan Pengurus (X1) 0.725 Reliable 

Motivasi Pengurus (X2) 

Partisipasi Anggota (X3) 

Keberhasilan Koperasi (X4) 

0.503 

0.575 

0.534 

Reliable  

Reliable 

Reliable 

 

Daripada Tabel 4 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. 

 

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 di 

bawah berikut ini. 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa variabel kewirausahaan pengurus memiliki nilai 

cronbach α = 0.725, dimana nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa variable kewirausaan 

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

sebagai instrumen dalam mengukur variabel pada kajian sebenarnya.  Demikian juga 

untuk variabel motivasi pengurus, partisipasi anggota dan keberhasilan koperasi, dengan 

masing-masing nilai cronbach α sebesar α = 0.503; α = 0.575; dan α = 0.534, artinya 

bahwa semua variable kajian yang diamati adalah reliable (dapat dipercayai).   

Apabila dilihat dari nilai Corrected Item Total Correlation setiap item pada 

setiap variable seperti pada Tabel 5, terlihat bahwa semua item pada setiap variable pada 

kajian ini adalah bernilai 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. 

 

  



 

95 

 

 

 

 

 

Tabel 5.  Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Variabel pada Penelitian Pendahuluan 

Kewirausahaan Pengurus α = 0.725 Kewirausahaan Pengurus α = 0.725 Motivasi Pengurus α = 0.503 Partisipasi Anggota α = 0.575 

Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status 

KP1 .288 Valid KP11 .164 Valid MP1 .686 Valid PA1 .356 Valid 

KP2 .597 Valid KP12 .285 Valid MP2 .683 Valid PA2 .362 Valid 

KP3 .489 Valid KP13 .000 Valid MP3 .732 Valid PA3 .450 Valid 

KP4 .103 Valid KP14 .232 Valid MP4 .766 Valid PA4 .486 Valid 

KP5 .195 Valid KP15 .330 Valid MP5 .835 Valid PA5 .227 Valid 

KP6 .167 Valid KP16 .382 Valid MP6 .631 Valid PA6 .180 Valid 

KP7 .352 Valid KP17 .425 Valid MP7 .821 Valid PA7 .113 Valid 

KP8 .335 Valid KP18 .266 Valid MP8 .588 Valid PA8 .142 Valid 

KP9 .444 Valid KP19 .051 Valid MP9 .716 Valid PA9 .519 Valid 

KP10 .266 Valid KP20 .637 Valid PA10 .433 Valid 

      Keberhasilan Koperasi α = 0.534 PA11 .383 Valid 

      Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status PA12 .179 Valid 

      KK1 .472 Valid PA13 .017 Valid 

      KK2 .528 Valid    

      KK3 .089 Valid    

      KK4 .410 Valid    

      KK5 .510 Valid    
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3.   Hasil Penelitian Sebenarnya 

Pada tahapan ini dilibatkan sebanyak 75 orang responden sebagai anggota dan 

pengurus untuk merespon semua variabel kajian dalam penelitian ini.   

 

3.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Pada Tabel 6 diringkaskan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner penelitian 

pada kajian sebenarnya, yaitu sebagai berikut.   

Daripada Tabel 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. 

 

Tabel 6.  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner pada Penelitian Sebenarnya 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Kewirausahaan Pengurus (X1) 0.804 Reliable 

Motivasi Pengurus (X2) 

Partisipasi Anggota (X3) 

Keberhasilan Koperasi (X4) 

0.577 

0.658 

0.531 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

 

Daripada Tabel 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. 

 

3.2  Hasil Uji Validitas 

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

kajian sebenarnya. Pada Tabel 7 di bawah ini, dapat dilihat rekapitulasi hasil uji 

reliabilitas dan validitas instrumen kajian pada penelitian sebenarnya. 

Dari Tabel 7 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 7.  Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Variabel pada Penelitian Sebenarnya 

Kewirausahaan Pengurus α = 0.804 Kewirausahaan Pengurus α = 0.804 Motivasi Pengurus α = 0.577 Partisipasi Anggota α = 0.658 

Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status 

KP1 .456 Valid KP11 .453 Valid MP1 .650 Valid PA1 .426 Valid 

KP2 .299 Valid KP12 .515 Valid MP2 .689 Valid PA2 .404 Valid 

KP3 .604 Valid KP13 .491 Valid MP3 .629 Valid PA3 .518 Valid 

KP4 .667 Valid KP14 .443 Valid MP4 .624 Valid PA4 .490 Valid 

KP5 .521 Valid KP15 .466 Valid MP5 .686 Valid PA5 .518 Valid 

KP6 .495 Valid KP16 .521 Valid MP6 .671 Valid PA6 .491 Valid 

KP7 .524 Valid KP17 .650 Valid MP7 .745 Valid PA7 .497 Valid 

KP8 .463 Valid KP18 .521 Valid MP8 .597 Valid PA8 .416 Valid 

KP9 .351 Valid KP19 .198 Valid MP9 .735 Valid PA9 .558 Valid 

KP10 .556 Valid KP20 .629 Valid PA10 .515 Valid 

      Keberhasilan Koperasi α = 0.531 PA11 .549 Valid 

      Item 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Status PA12 .508 Valid 

      KK1 .266 Valid PA13 .344 Valid 

      KK2 .371 Valid    

      KK3 .341 Valid    

      KK4 .598 Valid    

      KK5 .580 Valid    
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3.3   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:  

 

3.4   Uji Normalitas 

Ada beberapa cara dalam melakukan uji normalitas data. Dalam penelitian ini 

digunakan uji analisis grafik melalui pola data histogram dan uji Normalitas 

Kolmogorov Smirnov, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 6.  Pola Data Histogram  

  

Dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik residual berada dan mengikuti pola 

distribusi normal.  Selain itu juga digunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov 

dengan bantuan IBM Statistics SPSS versi 18, sebagai berikut. 

 

Tabel 8.  Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KPR MPR PAR KKR 

N 75 75 75 75 

Normal Parametersa,b Mean 3.84667 3.80893 3.94769 3.89600 

Std. Deviation .275133 .285023 .278114 .399134 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .113 .104 .148 .136 

Positive .108 .093 .084 .104 

Negative -.113 -.104 -.148 -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z .979 .900 1.281 1.179 

Asymp. Sig. (2-tailed) .293 .392 .075 .124 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari Table 8 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.   

 

3.5   Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya sesuatu hubungan linear yang sempurna antara 

beberapa maupun semua variabel bebas (Gujarati, 2003). Uji multikolinearitas dapat 

diamati dari nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF ada 

disekitar satu dan angka Tolerance mendekati satu, mungkin terjadi multikolinearitas 

(Singgih, 2001). Akan tetapi, bila nilai Tolerance > 0.10 dan VIF <10, maka pada model 

regresi tidak terjadi multikolinearitas.  

 

Tabel 9.   Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kewirausahaan Pengurus .419. 2.388 

Motivasi Pengurus .643 1.556 

Partisipasi Anggota .396 2.525 

 

Dari hasil uji multikolinearitas seperti pada Tabel 9 didapati bahwa nilai 

Tolerance > 0.10 dan VIF < 10. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas pada semua variabel kajian. 

3.6    Uji Heteroskedastisitas 
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 Ujian heteroskedastisitas yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan 

menggunakan cara coloum plot.  Pada Gambar 7 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.  

 

Gambar 

7.   Hasil Kajian Menggunakan Grafik P-P Plot 

 

 

Gambar 8.  Hasil Kajian Kolom Plot 

3.7  Analisis Korelasi dan Regresi Linier Berganda  
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Berikut ini ditampilkan rekapitulasi hasil analisis korelasi menggunakan koefisien 

korelasi Pearson untuk melihat keeratan hubungan antara setiap variabel kajian.   

 

Tabel 10.  Koefisien Korelasi Pearson Variabel Kajian 

  KP MP PA KK 

KP 
Pearson Correlation 1    

Sig. (2-tailed) .000    

MP 
Pearson Correlation .540** 1   

Sig. (2-tailed) .000    

PA 
Pearson Correlation .751** .575** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000   

KK 
Pearson Correlation .711** .747** .656** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

 

 

Dari Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas kajian yaitu 

kewirausahaan pengurus, motivasi pengurus dan partisipasi anggota masing-masing 

secara sangat signifikan berkorelasi dengan variabel terikat keberhasilan koperasi pada 

kajian ini.  Berikut ini adalah hasil uji analisis regresi linear berganda dari kajian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari kewirausahaan pengurus, motivasi pengurus 

dan partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi menggunakan. 

 

Tabel 11.  Ringkasan Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Nilai t Sig. 

Konstanta -1.574 -4.039 0.000 

Kewirausahaan Pengurus 0.320 2.345* 0.022 

Motivasi Pengurus 0.602 5.671** 0.000 

Partisipasi Anggota 0.493 3.553** 0.001 

R Square 0.737   

Adjst R Square 0.726   

F-Uji 66.453** 

Sig.(2-ekor) 0.000 

  

Dari tabel di atas, terlihat bahwa variabel bebas menunjukkan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap keberhasilan koperasi.  Selanjutnya, terlihat bahwa nilai R2 

sebesar 0.737, artinya adalah bahwa perubahan 73.7% dari variabel keberhasilan 

koperasi dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu sikap kewirakoperasian pengurus, 

motivasi pengurus dan partisipasi anggota koperasi, sedangkan selebihnya 26.3% 

dijelaskan  oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dikaji. Nilai F sebesar 66.453** 

dengan α < 1%, bermakna bahwa variabel bebas secara sangat signifikan mempengaruhi 
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keberhasilan usaha koperasi. Dari tabel di atas, kemudian diperoleh Model Persamaan 

Regresi Linier Berganda dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:        

 

 
Y = -1.574  +   0.320  KP  +  0.602 MP  + 0.493 PA 

dimana:  Y =  Keberhasilan Koperasi  

  KP = Kewirakoperasian Pengurus 

  MP = Motivasi Pengurus 

  PA =  Partisipasi Anggota 

 

Dari hasil persamaan regresi linier di atas, maka pengaruh setiap variabel ditafsirkan 

untuk menjelaskan variabel keberhasilan koperasi adalah sebagai berikut:  

1.  Konstanta 1.574, bermakna bahwa jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan koperasi, maka keberhasilan koperasi adalah sebesar 1.574. 

2.  Koefisien regresi 0.320 bermakna bahwa setiap faktor sikap kewirakoperasian 

pengurus bertambah 1 (satu) unit, maka keberhasilan koperasi akan meningkat 

sebesar 0.320.  

3.  Koefisien regresi 0.602 bermakna bahwa setiap faktor motivasi pengurus bertambah 

1 (satu) unit, maka keberhasilan koperasi akan meningkat sebesar 0.602.  

4.  Koefisien regresi 0.493 bermakna bahwa setiap faktor partisipasi anggota koperasi 

bertambah 1 (satu) unit, maka keberhasilan koperasi akan meningkat sebesar 0.493.  

 

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel sikap 

kewirakoperasian dan motivasi pengurus serta partisipasi anggota secara sangat nyata 

mempengaruhi peningkatan keberhasilan koperasi di Sumatera Utara.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berikut ini dibahas hasil penelitian untuk masing-masing variabel kajian yang 

diperoleh dari berbagai hasil pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

1.  Variabel Sikap Kewirakoperasian Pengurus 

 Adapun penilaian terhadap sikap kewirakoperasian pengurus dapat dilihat pada 

Gambar 9 berikut ini.  
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Keterangan:  

KP1 :  Tetap mencari informasi baru dalam pengambilan keputusan peluang usaha 

KP2 :  Perlunya peluang prioritas dalam memanfaatkan dana sebagai modal usaha 

KP3 :  Perlunya menggunakan kredit dalam peluang usaha  

KP4 :  Keberanian berinvestasi dana pada usaha yang berpeluang tinggi 

KP5 : Keberanian meminjam kredit pada usaha yang berpeluang tinggi 

KP6 :  Minat dalam menemukan  ide/cara baru berusaha 

KP7 :  Minat dalam menemukan  produk baru dalam berusaha 

KP8 :  Keyakinan yang tinggi akan keberhasilan usaha 

KP9 :  Meskipun pernah gagal tapi tetap berusaha 

KP10 : Waktu luang digunakan menambah keahlian 

KP11 :  Senantiasa meningkatkan kualitas usaha 

KP12 :  Sikap untuk memenuhi janji kepada pihak lain 

KP13 :  Motif bekerja adalah untuk mencapai sukses 

KP14 :  Terus memperbaiki kinerja meskipun pernah gagal 

KP15 : Tidak ragu-ragu dalam bertindak 

KP16 :  Selalu optimis dalam segala situasi 

KP17 :  Tetap belajar dalam memperbaiki kekurangan 

KP18 :  Menyelesaikan tugas yang merupakan tanggung jawab 

KP19 :  Bersedia bekerjasama dengan pihak lain  

KP20 : Terbuka dalam menerima kritikan dari pihak lain 

 

Gambar 9.  Sebaran Jawaban Responden dalam Variabel Sikap Kewirakoperasian 

Pengurus 

 Pada Gambar 9, terlihat bahwa sikap kewirakoperasian pengurus terdiri dari 20 

indikator, yaitu KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7, KP8, KP9, KP10, KP11, KP12, 

KP13, KP14, KP15, KP16, KP17, KP18, KP19 dan KP20.  Untuk penilaian terhadap 

keteguhan dalam mencari infomasi baru dalam pengambilan keputusan peluang usaha 

(KP1), sebanyak 64 orang responden menjawab setuju sampai sangat setuju, dan 10 

orang responden menjawab cukup/agak setuju. Selanjutnya, mengenai penilaian 

terhadap peluang prioritas dalam memanfaatkan dana sebagai modal usaha (indikator 

KP2), sebanyak 41 orang responden menjawab setuju - sangat setuju), sedangkan 34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sangat setuju 10 6 13 18 11 11 14 12 6 13 13 14 10 6 11 8 11 6 10 9

Setuju 54 35 48 36 43 44 47 49 59 48 46 48 38 48 51 46 51 35 50 55

Agak setuju 11 34 14 21 21 20 14 14 10 14 16 13 27 20 13 21 13 34 15 11
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orang responden menjawab agak setuju.  Untuk indikator KP3, yaitu penilaian terhadap 

perlunya menggunakan kredit dalam peluang usaha, maka sebanyak 16 orang responden 

menjawab setuju – sangat setuju, sedangkan 14 orang responden menjawab agak setuju.  

Selanjutnya, mengenai penilaian keberanian berinvestasi dana pada usaha yang 

berpeluang tinggi (indikator KP4), ada sebanyak 54 orang responden menjawab bahwa 

keberanian berinvestasi dana pada usaha yang berpeluang tinggi adalah setuju – sangat 

setuju, sedangkan 21 orang responden menjawab agak setuju.  Selanjutnya, mengenai 

penilaian keberanian meminjam kredit pada usaha yang berpeluang tinggi (indikator 

KP5), ada sebanyak 53 orang responden menjawab setuju – sangat setuju, sedangkan 11 

orang  responden menjawab agak setuju.  Mengenai minat dalam menemukan ide/cara 

baru dalam berusaha (indikator KP6), ada sebanyak 55 orang responden menjawab agak 

setuju.  Selanjutnya mengenai minat dalam menemukan  produk baru dalam berusaha 

(KP7), ada sebanyak 61 orang responden mejawab setuju – sangat setuju, sedangkan 14 

orang responden menjawab agak setuju.  Mengenai keyakinan yang tinggi akan 

keberhasilan usahanya (indikator KP8), ada sebanyak 61 orang responden menjawab 

setuju – sangat setuju, sedangkan 14 orang responden menjawab agak setuju.  

Selanjutnya, mengenai sikap meskipun pernah gagal tapi tetap berusaha (indikator KP9) 

terlihat bahwa 65 orang responden menjawab setuju – sangat setuju, 10 orang lagi 

responden menjawab agak setuju.  Selanjutnya, mengenai adanya waktu luang yang 

digunakan menambah keahlian (indikator KP10) terlihat bahwa 62 orang responden 

menjawab setuju – sangat setuju, sedangkan 13 orang lagi responden menjawab agak 

setuju.  Untuk sikap senantiasa berusaha meningkatkan kualitas usaha (indikator KP11), 

sebanyak 62 orang responden menjawab setuju – sangat setuju, dan sisanya 16 orang 

lagi menjawab agak setuju.  Untuk sikap untuk memenuhi janji kepada pihak lain 

(indikator KP12), sebanyak 62 orang responden menjawab setuju – sangat setuju, dan 

sisanya 13 orang lagi menjawab agak setuju.  Untuk sikap adanya motif bekerja 

mencapai sukses (indikator KP13), sebanyak 48 orang responden menjawab setuju – 

sangat setuju, dan sisanya 27 orang lagi menjawab agak setuju.  Untuk sikap tetap terus 

memperbaiki kinerja meskipun pernah gagal (indikator KP14), sebanyak 54 orang 

responden menjawab setuju – sangat setuju, dan sisanya 20 orang lagi menjawab agak 

setuju.  Untuk sikap tidak ragu-ragu dalam bertindak (indikator KP15), sebanyak 62 

orang responden menjawab setuju – sangat setuju, dan sisanya 16 orang lagi menjawab 

agak setuju.  Untuk sikap selalu optimis dalam segala situasi (indikator KP16), sebanyak 
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54 orang responden menjawab setuju – sangat setuju, dan sisanya 21 orang lagi 

menjawab agak setuju.  Untuk sikap tetap belajar dalam memperbaiki kekurangan 

(indikator KP17), sebanyak 62 orang responden menjawab setuju – sangat setuju, dan 

sisanya 16 orang lagi menjawab agak setuju.  Untuk sikap menyelesaikan tugas yang 

merupakan tanggung jawab (indikator KP18), sebanyak 41 orang responden menjawab 

setuju – sangat setuju, dan sisanya 34 orang lagi menjawab agak setuju.  Untuk sikap 

bersedia bekerjasama dengan pihak lain (indikator KP19), sebanyak 60 orang responden 

menjawab setuju – sangat setuju, dan sisanya 15 orang lagi menjawab agak setuju.  

Untuk sikap senantiasa terbuka dalam menerima kritikan dari pihak lain (indikator 

KP20), sebanyak 64 orang responden menjawab setuju – sangat setuju, dan sisanya 11 

orang lagi menjawab agak setuju.  Dari hasil jawaban sebaran responden secara 

keseluruhan di atas, terlihat bahwa sikap kewirakoperasian pengurus pada koperasi di 

Sumatera Utara tergolong tinggi. 

 

2. Variabel Motivasi Pengurus 

 Adapun penilaian terhadap motivasi pengurus dapat dilihat pada Gambar 10 

berikut ini.  

 

Keterangan: 

MP1  :   Saya merasa selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang ada di koperasi  

MP2  :  Usaha yang saya jalankan selaras dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi  

MP3 :  Usaha yang saya jalankan semakin berkembang sejak saya menjadi anggota koperasi  

MP4 :  Hampir semua barang/jasa yang saya butuhkan tersedia di koperasi  

MP5 :  Saya merasa harga diri saya meningkat sejak menjadi angggota pada koperasi ini 

MP6 :   Saya selalu mendapatkan SHU yang selalu meningkat setiap tahunnya  

MP7 :  Saya merasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar sejak menjadi anggota koperasi ini 

dibandingkan dengan sebelum menjadi anggota  
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MP8 :  Saya mendapatkan bonus, komisi dan insentif dari koperasi jika melakukan transaksi lebih 

banyak  

MP9 : Saya pernah mendapat Tunjangan Hari Raya dan tunjangan lainnya di akhir tahun  

 

Gambar 10.  Sebaran Jawaban Responden dalam Variabel Motivasi Pengurus 

 

Pada Gambar 10 di atas, terlihat bahwa motivasi pengurus terdiri dari 9 indikator, yaitu 

 MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, dan MP9.  Untuk penilaian 

terhadap motivasi pengurus dalam keterlibatan pada setiap kegiatan yang ada di koperasi 

(MP1), maka  ada responden sebanyak 64 orang menjawab setuju sampai sangat setuju, 

dan 18 orang responden menjawab cukup/agak setuju. Selanjutnya, mengenai penilaian 

terhadap adanya keselarasan dengan usaha yang dijalankan oleh koperasi (indikator 

MP2), sebanyak 45 orang responden menjawab setuju - sangat setuju), sedangkan 17 

orang responden menjawab agak setuju. Untuk indikator MP3, yaitu penilaian terhadap 

usaha yang semakin berkembang sejak menjadi anggota koperasi, maka sebanyak 60 

orang responden menjawab setuju – sangat setuju, sedangkan 18 orang responden 

menjawab agak setuju.  Selanjutnya, mengenai penilaian tentang ketersediaan 

barang/jasa di koperasi (indikator MP4), ada sebanyak 64 orang responden menjawab 

setuju – sangat setuju, sedangkan 9 orang responden menjawab agak setuju.  

Selanjutnya, mengenai penilaian tentang adanya peningkatan harga diri sejak menjadi 

angggota koperasi ini (indikator MP5), ada sebanyak 51 orang responden menjawab 

setuju – sangat setuju, sedangkan 17 orang  responden menjawab agak setuju.  Mengenai 

adanya penerimaan SHU yang selalu meningkat setiap tahunnya (indikator MP6), ada 

sebanyak 55 orang responden menjawab setuju– sangat setuju, dan 20 orang responden 

lagi menjawab agak setuju. Selanjutnya mengenai adanya keuntungan yang lebih besar 

sejak menjadi anggota koperasi ini dibandingkan dengan sebelum menjadi anggota 

(MP7), ada sebanyak 55 orang responden mejawab setuju – sangat setuju, sedangkan 13 

orang responden menjawab agak setuju.  Mengenai perolehan bonus, komisi dan insentif 

dari koperasi jika melakukan transaksi lebih banyak, (indikator MP8), ada sebanyak 54 

orang responden menjawab setuju – sangat setuju, sedangkan sisanya 26 orang 

responden menjawab agak setuju.  Untuk motivasi pengurus karena mendapat 

Tunjangan Hari Raya dan tunjangan lainnya di akhir tahun (indikator MP9), maka 

sebanyak 70 orang pengurus menjawab setuju – sangat setuju, sedangkan sisanya 13 

orang lagi menjawab agak setuju.  Dari hasil jawaban sebaran responden secara 
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keseluruhan di atas, terlihat bahwa motivasi pengurus pada koperasi di Sumatera Utara 

tergolong tinggi. 

 

3. Variabel Partisipasi Anggota 

 Adapun penilaian terhadap partisipasi anggota koperasi dapat dilihat pada 

Gambar 11 berikut ini.  

 

 

Keterangan:  

PA1 :  Saya selalu mengikuti rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh koperasi ini 

PA2 :  Saya sering memberikan usul atau saran dalam rapat demi kemajuan Koperasi  

PA3 :  Saran dan kritik saya sampaikan tidak hanya di dalam rapat, tetapi juga di luar rapat  

PA4 :  Saya menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib tepat waktu pada setiap periodenya  

PA5 : Selain simpanan pokok dan simpanan wajib, saya mempunyai simpanan sukarela di koperasi 

ini  

PA6 :   Saya mendapatkan SHU yang sebanding dengan usaha yang saya berikan  

PA7 :   Saya sering melakukan transaksi (simpan pijam atau jual beli) di Koperasi ini 

PA8 :   Saya pernah menggunakan layanan simpan pinjam pada Koperasi ini  

PA9 :   Saya pernah memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan Koperasi ini 

PA10 :  Saya sering datang berkunjung ke koperasi  

PA11 :  Saya pernah menemukan adanya indikasi penyimpangan pada Koperasi  

PA12 :  Saya pernah memberikan usulan/kritik mengenai jalannya pelaksanaan kegiatan koperasi  

 

Gambar 11.  Sebaran Jawaban Responden Menurut Variabel Partisipasi Anggota 

 

 

Pada Gambar 11 terlihat bahwa partisipasi anggota dalam mengambil keputusan 

terdiri dari tiga indikator, yaitu PA1, PA2, dan PA3.  Sebanyak 57 orang  responden 

menjawab ≥ 3 kali mengikuti rapat/pertemuan dalam setahun yang diselenggarakan oleh 

koperasi, dan sebanyak 61% responden menjawab lebih dari 3 kali memberikan kritik 

dan saran dalam rapat demi kemajuan koperasi.  Selanjutnya semua responden 

menjawab memberikan ≥ 3 kali nasihat di luar pertemuan secara lisan dalam setahun.  
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Demikian pula pada indikator keaktifan mengisi buku saran/kritik dalam setahun, 

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 

Sumatera 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 PA4, PA5, dan PA6. Sebanyak 92% responden menjawab telah 

melunasi simpanan utama/pokok pada koperasi.   Untuk simpanan wajib yang 

seharusnya dibayar setiap bulannya sebanyak 92% responden menjawab senantiasa 

melunasinya setiap bulan dan sebagiannya lagi paling lambat terlambat selama 

seminggu untuk melunasi simpanan wajib tersebut.  Selanjutnya sebanyak 93% 

responden menjawab antara 6 lebih 10 kali menyimpan simpanan sukarela pada koperasi 

dalam setahun. Demikian pula pada besarnya bagian SHU yang disisihkan sebagai 

simpanan sukarela, sebanyak 95% responden menjawab ≥ 75% disisihkan sebagai 

simpanan sukarela pada koperasi.   

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 

menyewa atau menggunakan fasilitas yang dimiliki koperasi, terlihat bahwa 92% 

responden menjawab ≥ 3 kali pernah menyewa atau menggunakan fasilitas koperasi. 

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 
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dengan karyawan dalam menilai /mengawasi jalannya usaha koperasi. Dari sebaran 

jawaban responden tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi anggota dalam mengawasi 

jalannya usaha pada koperasi tergolong tinggi di Sumatera Utara. 

 

4.    Variabel Keberhasilan Koperasi  

Berikut ini adalah penilaian terhadap variabel keberhasilan koperasi, yang dapat 

dilihat pada Gambar 12 di bawah ini.  

 

 

 

 

Keterangan:  

KK1 : 

 Pelayanan yang memuaskan selalu diberikan oleh koperasi ini 

KK2 :  Koperasi ini menggunakan sistem manajemen yang profesional 

KK3 :  Jumlah SHU yang diterima terus meningkat setiap tahunnya  

KK4 :  Jumlah anggota koperasi terus bertambah setiap tahunnya  

KK5 : Keberadaan koperasi ini telah memberikan manfaat bagi warga di sekitar sini  

 

Gambar 12.  Sebaran Jawaban Responden untuk Variabel Keberhasilan Koperasi 

 

Pada Gambar 12 di atas, terlihat bahwa variabel keberhasilan koperasi terdiri dari 

5 indikator, yaitu KK1, KK2, KK3, KK4, dan KK5.  Untuk penilaian terhadap pelayanan 

yang selalu diberikan oleh koperasi ini secara memuaskan (KK1), maka ada sebanyak 

61 orang responden menjawab setuju sampai sangat setuju, dan 14 orang responden 

menjawab cukup/agak setuju. Selanjutnya, mengenai penilaian terhadap penggunaan 

sistem manajemen yang profesional (indikator KK2), sebanyak 54 orang responden 

menjawab setuju - sangat setuju), sedangkan 21 orang responden menjawab agak setuju. 
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Untuk indikator KK3, yaitu penilaian terhadap jumlah SHU yang diterima apakah terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka sebanyak 54 orang responden menjawab 

setuju – sangat setuju, sedangkan 21 orang responden menjawab agak setuju.  

Selanjutnya, mengenai penilaian tentang jumlah anggota koperasi apakah terus 

bertambah setiap tahunnya (indikator KK4), ada sebanyak 54 orang responden 

menjawab setuju – sangat setuju, sedangkan 20 orang responden menjawab agak setuju.  

Selanjutnya, mengenai penilaian tentang apakah keberadaan koperasi telah memberikan 

manfaat bagi warga sekitar (indikator KK5), ada sebanyak 61 orang responden 

menjawab setuju – sangat setuju, sedangkan 14 orang  responden menjawab agak setuju.  

Dari sebaran jawaban responden tersebut terlihat bahwa tingkat keberhasilan koperasi 

tergolong tinggi di Sumatera Utara. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian hipotesis penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara serentak, terdapat pengaruh yang nyata antara variabel bebas (sikap 

kewirakoperasian pengurus dan motivasi pengurus serta partisipasi anggota) dengan 

keberhasilan koperasi. 

2. Secara parsial, sikap kewirakoperasian pengurus secara sangat nyata meningkatkan 

keberhasilan koperasi, demikian pula motivasi pengurus dan partisipasi anggota 

secara sagat nyata meingkatkan keberhasilan koperasi.  

3. Diperoleh Model Persamaan Regresi hasil penelitian sebagai berikut:  

 

Y = -1.574  +   0.320  KP  +  0.602 MP  + 0.493 PA 

 

4. Koefisien determinasi R2 sebesar 0.73.7, artinya adalah 73.7% dari perubahan 

pengaruh keberhasilan koperasi dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti, 

sedangkan 26.3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

 

B.  Saran 

1. Masih perlunya dikaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

koperasi, selain dari faktor motivasi pengurus dan partisipasi anggota, yaitu faktor 

pendidikan dan pelatihan, keberpihakan pemerintah, kualitas sumberdaya manusia 

(pengurus/pengelola), dan sebagainya. 

2. Ada keterbatasan kajian untuk variabel sikap kewirakoperasian pengurus karena 

hanya menggali sikap atau pendapat dari pengurus, jadi bukan merupakan suatu 

tindakan (action) yang dilakukan pengurus. 
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  3. Teknik Penulisan Ilmiah 

  4. Rancangan Percobaan 

 

B. Riwayat Pendidikan                    

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas 

Sumatera Utara 

Universitas Sumatera 

Utara 

Universiti Utara 

Malaysia 

Bidang Ilmu Ilmu Tanah Ilmu Tanah Manajemen Bisnis 

Tahun Masuk-

Lulus 
1986 - 1991 1995 - 1998 2005 - 2012 

Judul Skripsi/ 

Tesis/Disertasi 

Pengaruh Pemberian 

Abu Janjang 

Ekstraksi Air 

terhadap Pertmbhan 

dan Serapan Hara 

Mikro Tanaman 

melalui Media Pasir 

Tanggap Tanah Ultisol 

Tambunan A terhdp 

Pertmbhan dan 

Produksi Kedelai 

akibat Pemberian 

Inokulan Rhizobia, 

MOPP serta Abu 

Tandan K. Sawit 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

Kinerja Koperasi 

Menggunakan 

Konsep BSC dgn 

Penyertaan Ahli 

sebagai  Moderator 

Nama Pembimbing 

/Promotor 
Ir. Lahuddin, M.S 

Prof.Dr.Ir.Asmarlaili 

Sahar Hanafiah, M.S. 

Prof.Dr.H.Abdullah 

bin H.Abdul Ghani. 

C.  Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
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No. Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber 
Jumlah 

(Juta Rp.) 

1 2012 

Pengaruh Motivasi Karyawan Terhadap Kinerja 

Koperasi dengan Konsep Balanced Scorecard 

dimana Partisipasi Anggota Sebagai Moderator  

Mandiri 3.0 

2 2013 
Pengaruh Inovasi Terhadap Kinerja Koperasi 

dengan Partisipasi Anggota Sebagai Moderator  
Mandiri 3.0 

3 2014 

Pengaruh Strategi Bersaing Terhadap Kinerja 

Koperasi dengan Partisipasi Anggota sebagai 

Moderator 

Mandiri 3.0 

4 2014 

Pengembangan Model Partisipasi Anggota pada 

Koperasi di Sumatera Utara (Hibah Bersaing 

DIKTI, Tahun I, 2014) 

Dikti 57.5 

5 2015 Pengembangan Model Partisipasi Anggota pada 

Koperasi di Sumatera Utara (Hibah Bersaing 

DIKTI, Tahun II, 2015) 

Dikti 72.5 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jlh (Jt Rp.) 

1 2010 

Teknik Pembuatan Kompos pada Penyuluhan 

Masyarakat di Desa Kampung Tengah Kec.   

Pancur Batu Kab. Deli Serdang 

UMNAW 1.0 

2 2011 

Menciptakan Kelestarian Lingkungan Hidup bagi 

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Desa 

Merk Kec. Merk Kab.Tanah Serdang Bedagai 

UMNAW 1.0 

3 2012 
Pengawas Satuan Pendidikan pada Ujian Nasional 

SMA/MA/SMK TA 2011/1012 
Diknas 1.2 

4 2013 

Menciptakan Kelestarian Lingkungan Hidup bagi 

Pembangunan Pertanian Berkelanjutandi Desa 

Pertampilen Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang 

Mandiri 1.0 

5 2013 
Pengawas Satuan Pendidikan pada Ujian Nasional 

SMA/MA/SMK TA 2012/2013 
Diknas 1.2 
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6 2014 
Pengawas Satuan Pendidikan pada Ujian Nasional 

SMA/MA/SMK TA 2013/2014 
Diknas 1.2 

7 2014 

Teknik Pembuatan Pupuk Bokashi di Desa Bogak 

Besar Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten 

Serdang Bedagai 

UMNAW 2.8 

8 2015 Teknik Pembuatan Pupuk Bokashi di Desa Merk 

Kecamatan Merk, Kabupaten Karo 

UMNAW 2.8 

 

E.  Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Vol/No./Thn. Nama Jurnal 

1 
Peranan Budaya Organisasi dalam 

Meningkatkan Kinerja Koperasi  

Vol.11/No.1 

Des. /2010 

Kultura, ISSN 1411-

0229, on line 

2 
Peranan Kepemimpinan Dalam 

Meningkatkan Kinerja Koperasi  

Vol.12 No.1  

Juni 2011 

Kultura, ISSN 1411-

0229, on line 

3 
Peranan Startegi Bersaing guna 

Meningkatkan Kinerja Koperasi  

Vol.12 No.1 

Sept. /2011 

Kultura, ISSN 1411-

0229, on line 

4 

Pengaruh Motivasi Karyawan terhadap 

Kinerja Koperasi dengan Konsep 

Balanced Scorecard dimana Partisipasi 

Anggota sebagai Moderator  

Vol.13 No.1  

Juni /2012 

Kultura, ISSN 1411-

0229, on line 

5 

Pengaruh Inovasi terhadap Kinerja 

Koperasi dengan Partisipasi Anggota 

sebagai Moderator  

Proseding, 

Februari 2013 

Proseding Seminar 

Nasional  

6 
Peranan Koperasi dan UMKM dalam 

Mendukung Ketahanan Pangan 

Proseding, 

Sept. 2013 

Proseding Seminar 

Ketahanan Malaysia-

Indonesia 

7 

Factors Affecting the Members 

Participation on Cooperative in North 

Sumatera 

Vol.3 Issue 

10, Oct. 2014 

International Jurnal of 

Scientific &  

Technology Research 

8 

Performance Measurement Using 

Balanced Scorecard Concept on 

Cooperatives, Implication in Indonesia 

Vol.4 Issue 

12, Dec.2015 

International Jurnal of 

Scientific &  

Technology Research 
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F.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 

Seminar nasional‘peranan pers 

dalam pembangunan pertanian 

berwawasan lingkungan 

mendukung kedaulatan pangan 

berkelanjutan’ 

Pengaruh Inovasi Terhadap 

Kinerja Koperasi dengan 

Partisipasi Anggota Sebagai 

Moderator 

21 Febr, 2013, 

di Aula 

Soeratman   FP 

USU 

2 

Seminar ketahanan nasional 

indonesia malaysia: ke arah 

pembinaan negara bangsa 

glokal  

Koperasi dan UMKM dalam 

Menyokong Ketahanan Pangan 

Nasional 

4-7 Sept 2013,  

di Kampus C, 

UMNAW  

Medan 

3 

Seminar International 

Conference of Multidiciplinary 

(ICMR) Research 2014 

The Influence of Motivation 

and Quality of Service on 

Member Participation of 

Cooperative in North Sumatera 

16-18 Oct. 2014, 

di Madani Hotel 

Medan 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Belum ada - - - 

 

H. Perolehan HKI dalam 5 - 10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

 Belum ada    

 

I.  Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 

Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

 Belum ada    

 

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
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No. Judul Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Belum ada - - 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.  Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian.  

  

        Medan, 30 Desember 2015 

         Pengusul, 

         
         Ir. Ernita, M.P., Ph.D. 
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Lampiran B.  Naskah Publikasi Luaran 

 
ABSTRAK 

 

Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara 

keseluruhan. Koperasi dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dengan azas kekeluargaan. 

Sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi ditantang untuk dikelola secara professional. Secara 

umum masalah utama yang masih dihadapi koperasi adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya 

manusia yang mengelola koperasi.  Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu untuk 

menjelaskan sikap kewirakoperasian pengurus koperasi, untuk menjelaskan hubungan antara sikap 

kewirakoperasian pengurus koperasi dengan tingkat partisipasi anggota koperasi, serta pengaruh motivasi 

pengurus dalam meningkatkan keberhasilan suatu koerasi.  Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi 

di Kotamadya Medan dengan menggunakan metode sampling dalam pengumpulan data. Responden 

dipilih secara acak sebanyak 25 orang dari masing-masing koperasi. Populasi penelitian adalah koperasi 

yang ada di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara, yang masih aktif yaitu masih menjalankan Rapat 

Anggota Tahunan. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, dengan skala Likert skala 1-5.  Korelasi 

antara partisipasi anggota dengan kesejahteraan anggota diuji dengan menggunakan koefisien korelasi 

Pearsons, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.  Pada penelitian 

pendahuluan dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, terdiri dari 

uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedastisitas. Sikap kewirausahaan diukur dari 8 

indikator.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara variabel bebas (sikap 

kewirakoperasian pengurus dan motivasi pengurus serta partisipasi anggota) dengan keberhasilan 

koperasi.  Sikap kewirakoperasian pengurus secara nyata meningkatkan keberhasilan koperasi, demikian 

juga motivasi pengurus dan partisipasi anggota keduanya secara sangat nyata berpengaruh terhadap 

keberhasilan koperasi. Model persamaan regresi penelitian adalah Y = -1.574 + 0.320KP + 0.602MP + 

0.493PA.  Koefisien determinasi R2 sebesar73,7%. Kajian ini menyimpulkan bahwa sikap kewirausahaan 

pengurus dijelaskan melalui sikap mengutamakan prioritas, pengambilan resiko, keinovatifan, sikap 

terhadap kerja, penghargaan terhadap waktu, sikap percaya diri, dan tanggung jawab individual.  

 

Kata kunci: 

Sikap kewirakoperasian, partisipasi anggota, motivasi pengurus. 

 

Latar Belakang 

 Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara 

keseluruhan. Koperasi dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dengan azas kekeluargaan. 

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang mendapatkan perhatian pemerintah. 

Sebagai badan usaha yang diberi citra menjadi sokoguru perekonomian nasional, koperasi ditantang untuk 

dikelola secara professional.  

Masih rendahnya kinerja koperasi di Indonesia, terutama disebabkan karena masih rendahnya 

partisipasi anggota dalam berkoperasi. 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 yang dihadapi koperasi ini berkaitan dengan: (a) rendahnya 

kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran; (b) 

lemahnya kompetensi kewirausahaan; (c) terbatasnya kapasitas UMKM untuk mengakses permodalan, 

informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. 

Meskipun secara kuantitas jumlah koperasi meningkat dari tahun ke tahun, tetapi hal tersebut 

tidak diimbangi dengan tingkat kualitas partisipasi yang baik. Menurut Sukamdiyo (2002), banyak 

koperasi menjadi kolaps, ditinggalkan anggotanya karena berbagai sebab diantaranya perilaku pengurus 

koperasi banyak yang menyimpang dalam mengelola koperasi. Dari masalah-masalah yang dihadapi 

koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum masalah utama yang masih dihadapi koperasi 

adalah rendahnya profesionalisme pengelolanya ataupun sikap kewirausahaan para pengurusnya. Untuk 

itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana sejauhmana sikap kewirakoperasian pengurus 
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koperasi dan motivasinya dalam mempengaruhi tingkat partisipasi anggota, dan sekaligus juga menguji 

apakah tingkat partisipasi anggota dapat memoderasi sikap kewirakoperasian dan motivasi pengurusnya 

terhadap keberhasilan usaha pada koperasi di Sumatera Utara. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan bahwa masalah yang timbul pada pertumbuhan 

koperasi di negara kita yaitu pertumbuhan kuantitas koperasi tidak diimbangi dengan kualitas yang baik 

sehingga banyak koperasi yang tidak aktif. Akar masalah kelemahan koperasi tersebut terletak pada 

rendahnya tingkat partisipasi anggota akibat daripada masih rendahnya kualitas sumber daya manusia 

yaitu pengurusnya. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji hal-hal berikut ini: 

1.  Bagaimanakah sikap kewirakoperasian dari pengurus koperasi di Sumatera Utara? 

2. Adakah hubungan antara sikap kewirakoperasan pengurus dan motivasinya dengan tingkat partisipasi 

anggota koperasi di Sumatera Utara? 

2. Adakah partisipasi anggota dapat memoderasi hubungan antara sikap kewirakoperasian dan motivasi 

pengurus dengan kebehasilan usaha koperasi di Sumatera Utara? 

 

Luaran Penelitian 

1.  Menghasilkan konsep kewirakoperasian dalam mengelola usaha koperasi. 

2. Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional/ internasional.  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  Menjelaskan hubungan antara sikap kewirakoperasian pengurus dan motivasinya terhadap partisipasi 

anggota koperasi. 

2. Mengetahui adanya hubungan antara sikap kewirakoperasan pengurus dan tingkat partisipasi anggota 

koperasi terhadap keberhasilan usaha koperasi. 

3. Mengetahui apakah partisipasi anggota dapat memoderasi hubungan antara sikap kewirakoperasian 

dan motivasi pengurus terhadap keberhasilan usaha koperasi. 

 

Manfaat Penelitian 

 Partisipasi anggota pada koperasi merupakan unsur yang paling penting dalam mencapai 

keberhasilan usaha suatu koperasi.  Masih rendahnya tingkat partisipasi anggota pada koperasi di 

Indonesia dikarenakan masih rendahnya pemahaman semua perangkat-perangkat koperasi beserta 

anggotanya dan lemahnya sikap kewirakoperasian yang dimiliki dalam menjalankan strategi usaha 

koperasi.  Motivasi pengurus dalam bekerja dan melayani anggota merupakan factor yang penting dalam 

meningkatkan keberhasilan usaha koperasi.  Untuk itu peneliti bermaksud untuk menjelaskan sikap 

kewirakoperasian dan motivasi pengurus koperasi dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota 

koperasi. 

1.  Bagi Akademisi. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai partisipasi anggota 

dalam mendukung koperasi mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggotanya, dimana masa 

keanggotaan sebagai variable moderating. 

2.  Bagi Praktisi dan Peneliti Berikutnya. Dapat memperkaya khasanah kepustakaan serta bahan 

pertimbangan bagi pihak–pihak yang mengadakan penelitian pada badan usaha berbentuk koperasi, 

terutama mengenai partisipasi anggota koperasi.  

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Peneitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2015 pada 

beberapa koperasi yang ada di Kota Medan dan di beberapa kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. 
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Metode dan Disain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk 

mendapatkan data pribadi responden, sedangkan metode analisis kuantitatif digunakan untuk 

mendapatkan jawaban responden atas seluruh variable kajian.  Adapun disain penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 

PenguruGambar 2.  Disain Penelitian 

 

Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua organisasi koperasi yang aktif, yaitu masih 

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.  Dari seluruh populasi yang ada maka ukuran sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tiga unit koperasi, dimana dari ketiga koperasi tersebut diambil 

sampel sebanyak 75 orang anggota koperasi. Persampelan dilakukan secara sengaja yaitu anggota 

koperasi yang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.  

Instrumen Penelitian. 

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. 

Kuesioner banyak digunakan dalam bidang bisnis dan pendidikan. Sugiyono (2004) mengatakan bahwa 

kajian yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

gejala sosial sebaiknya menggunakan kuesioner dengan skala Likert.  

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuesioner penelitian yang telah dirancang terlebih 

dahulu sesuai dengan variable kajian.  Kuesioner diantar langsung kepada responden pada setiap koperasi 

yang telah menjadi sampel dalam penelitian ini.  

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner skala Likert yang 

telah disusun dan merupakan data yang diperoleh dari pengurus dan anggota koperasi.  Dari pengurus 

koperasi yang diharapkan adalah data mengenai karakteristik pengurus sebagai responden (seperti lama 

bekerja, umur, tingkat pendidikan, pengalaman, jumlah tanggungan) dan sikap kewirausahaan serta 

motivasi pengurus dalam bekerja.  Sedangkan dari anggota koperasi data yang diharapkan adalah 

karakteristik anggota dan tingkat partisipasi anggota pada koperasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini adalah data dan informasi yang berkaitan dengan indicator 

keberhasilan usaha koperasi yakni perkembangan jumlah anggota dan jumlah SHU yang diterima anggota.  

Sikap Kewirakoperasian 
Pengurus

Partisipasi Anggota
Keberhasilan 

Koperasi

Motivasi Pengurus 

Variabel Bebas Variabel Moderating Variabel Terikat
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Mengenai perkembangan jumlah anggota dan sisa hasil usaha (SHU) pada dua titik periode, yakni 

Desember 2013 dan Desember 2014.  

 

Teknik Analisis Data 

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

analisis regresi linear berganda, dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Versi 20. 

Analisis Deskriptif 

Untuk mendapat gambaran mengenai karakteristik responden pada kajian ini maka digunakan 

metode deskriptif (seperti tercantum dalam kuesioner pada halaman pertama).   

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). 

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: 

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 apabila r-hitung < r-tabel maka kuesioner 

dinyatakan tidak valid. 

 

Uji Reliabilitas  

        Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau 

kejadian. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil jawaban 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. 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 pertanyaan bernilai 

positif, maka dinyatakan bahwa item pertanyaan adalah valid. 

 

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.  

 

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: 

c. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan sesuai arah garis diagonal maka model regresi 

memiliki residual yang normal, 
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d. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak sesuai arah garis diagonal maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Singgih, 2001). 

 

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: 

c. 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). 

d. 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). 

  

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 yang terbentuk menyebar secara 

acak dan tidak membentuk pola yang jelas, maka model regresi mungkin tidak ada masalah 

heteroskedastisitas (Singgih, 2001). 

   

Persamaan Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1 SK + β2 MP + β3 PA,  dimana:  

Y = Keberhasilan Koperasi 

SK = Sikap Kewirakoperasian 

MP  =  Motivasi Pengurus 

PA  =  Partisipasi Anggota 

α  =  Konstanta 

β1β2β3  =  koefisien regresi variabel bebas 

 

Hipotesis Penelitian  

Penelitian ini akan menguji hubungan antara sikap kewirakoperasian dan motivasi pengurus 

terhadap tingkat partisipasi anggota dan keberhasilan usaha koperasi.  

Hubungan antara sikap kewirakoperasian pengurus terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi. 

H0  :  Tidak ada hubungan antara sikap kewirakoperasian pengurus koperasi dengan tingkat 

partisipasi anggota koperasi. 

H1  :  Ada hubungan antara sikap kewirakoperasian pengurus koperasi dengan tingkat partisipasi 

anggota koperasi. 

 

Hubungan antara motivasi pengurus terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi. 

H0  :  Tidak ada hubungan antara motivasi pengurus koperasi dengan tingkat partisipasi anggota 

koperasi. 

H1  :  Ada hubungan antara motivasi pengurus koperasi dengan tingkat partisipasi anggota 

koperasi. 

Hubungan antara partisipasi angota koperasi terhadap keberhasilan usaha koperasi. 

H0  :  Tidak ada hubungan antara tingkat partisipasi anggota koperasi dengan keberhasilan usaha 

koperasi. 
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H1  :  Ada hubungan antara tingkat partisipasi anggota koperasi dengan keberhasilan usaha 

koperasi. 

 

Rincian Defenisi Batasan Operasional Variabel Kajian 

Adapun rincian defenisi batasan operasional setiap variabel kajian disajikan seperti pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 2.  Rincian Defenisi Batasan Operasional Variabel Kajian  

Variabel Sub Variabel Dimensi Indikator 
Kode dan No. 

Item 

Sikap 

Kewirausa-

haan 

Pengurus 

Menguta-

makan 

peluang 

prioritas  

Pentingnya berbagai 

informasi  

Tetap mencari informasi baru dalam 

pengambilan keputusan peluang 

usaha 

KP1: 1 

Ketersediaan dana 

Perlunya peluang prioritas dalam 

memanfaatkan dana sebagai modal 

usaha 

KP2: 2 

Manfaat kredit 
Perlunya menggunakan kredit 

dalam peluang usaha 
KP3: 3 

Pengambi-

lan resiko 
Peluang berhasil 

Keberanian berinvestasi dana pada 

usaha yang berpeluang tinggi 
KP4: 4 

Resiko penggunaan 

kredit 

Keberanian meminjam kredit pada 

usaha yang berpeluang tinggi 
KP5: 5 

Inovatif Penemuan ide/cara 

baru 

Minat dalam menemukan  ide/cara 

baru berusaha 
KP6: 6 

Penemuan produk 

baru 

Minat dalam menemukan  produk 

baru dalam berusaha 
KP7: 7 

Kerja keras 
Selalu optimis 

Keyakinan yang tinggi akan 

keberhasilan usahanya 
KP8: 8 

Tidak mudah 

menyerah 

Meskipun pernah gagal tapi tetap 

berusaha 
KP9: 9 

Menghar-

gai waktu 
Waktu adalah modal 

Waktu luang digunakan menambah 

keahlian 
KP10: 10 

Usaha yang 

berkualitas 

Senantiasa meningkatkan kualitas 

usaha 
KP11: 11 

Tepat waktu 
Sikap terhadap janji kepada pihak 

lain 
KP12: 12 

Motivasi 

berprestasi 

Berkeinginan untuk 

sukses 

Motif bekerja adalah untuk 

mencapai sukses 
KP13: 13 

Pantang menyerah 
Terus memperbaiki kinerja 

meskipun pernah gagal 
KP14: 14 

Percaya diri Tidak ragu-ragu Tidak ragu-ragu dalam bertindak KP15: 15 

Tetap optimis 

Selalu optimis dalam segala situasi KP16: 16 

Tetap belajar dalam memperbaiki 

kekurangan 
KP17: 17 

Bertanggun

g jawab 
Bekerja tuntas 

Menyelesaikan tugas yang 

merupakan tanggung jawabnya 
KP18: 18 

Memperbaiki 

kesalahan 

Memperbaiki kesalahan yang 

dilakukannya 
KP19: 19 

Meningkatkan 

kualitas usaha 

Bertanggung jawab atas segala 

tugasnya 
KP20: 20 

Motivasi 

Pengurus 

Motivasi 

Non Materil 

Keterlibatan Selalu dilibatkan MP1: 21 

Kesesuaian usaha 
Kesesuaian usaha MP2: 22 

Perkembangan usaha  MP3: 23 

Pelayanan Ketersediaan barang MP4: 24 

Harga diri Harga diri meningkat MP5: 25 

Motivasi 

Materil  

SHU  SHU yang terus meningkat MP6: 26 

Keuntungan 

Mendapat keuntungan harga MP7: 27 

Mendapat bonus /insentif /komisi MP8: 28 

Mendapat THR MP9: 29 
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Partisipasi 

anggota 

Pengambi-

lan 

keputusan 

Kehadiran Kehadiran dalam rapat PA1: 30 

Keaktifan Keaktifan memberikan usul dan 

saran dalam rapat 

PA2: 31 

Keaktifan menemukan adanya 

penyimpangan 

PA3: 32 

Keaktifan memberikan usul dan 

saran di luar rapat 

PA4: 33 

Kontribusi 

modal 

Kepatuhan 

membayar 

Kepatuhan membayar simpanan 

pokok dan wajib 

PA5: 34 

Kerelaan 

menyimpan 

Memiliki simpanan sukarela PA6: 35 

Menikmati 

hasil 

SHU SHU yang sebanding PA7: 36 

Bertransaksi Keaktifan bertransaksi PA8: 37 

Kesediaan menggunakan layanan 

simpan pinjam 

PA9: 38 

Penggunaan kredit Kesediaan memanfaatkan fasilitas 

kredit 

PA10: 39 

Ikut serta 

mengawasi 

Tingkat kunjungan Intensitas kunjungan PA11: 40 

Memberikan kritik 

&saran 

Keaktifan memberikan kritik/saran PA12: 41 

Keberterimaan usulan PA13: 42 

Keberhasilan 

koperasi 

 Pelayanan Pelayanan yang memuaskan KK1: 43 

Manajemen Manajemen yang profesional KK2: 44 

Kesejahteraan 

anggota 

Jumlah SHU yang terus meningkat KK3: 45 

Jumlah anggota Jumlah anggota koperasi yang terus 

bertambah 

KK4: 46 

Keberadaan 

koperasi 

Manfaat keberadaan koperasi KK5: 47 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

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.  

   

Hasil Uji Reliabilitas  

Dalam Tabel 4 diringkaskan hasil ujian validitas instrumen, sedangkan untuk hasil yang terperinci dapat 

dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 selanjutnya. 

 

Tabel 4.  Ringkasan Hasil Uji Validitas Kuesioner pada Penelitian Pendahuluan 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Kewirausahaan Pengurus (X1) 0.725 Reliable 

Motivasi Pengurus (X2) 

Partisipasi Anggota (X3) 

Keberhasilan Koperasi (X4) 

0.503 

0.575 

0.534 

Reliable  

Reliable 

Reliable 

 

Daripada Tabel 4 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. 

 

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 di bawah berikut ini. 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa variabel kewirausahaan pengurus memiliki nilai cronbach α = 0.725, 

dimana nilai cronbach α > 0.5, artinya bahwa variable kewirausaan pengurus dalam kajian ini adalah 

reliable (dapat dipercayai), sehingga dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel pada 
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kajian sebenarnya.  Demikian juga untuk variabel motivasi pengurus, partisipasi anggota dan keberhasilan 

koperasi, dengan masing-masing nilai cronbach α sebesar α = 0.503; α = 0.575; dan α = 0.534, artinya 

bahwa semua variable kajian yang diamati adalah reliable (dapat dipercayai).   

Apabila dilihat dari nilai Corrected Item Total Correlation setiap item pada setiap variable 

seperti pada Tabel 5, terlihat bahwa semua item pada setiap variable pada kajian ini adalah bernilai 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. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.  Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel pada Penelitian Pendahuluan 

 

 

Hasil Penelitian Sebenarnya 

Pada tahapan ini dilibatkan sebanyak 75 orang responden sebagai anggota dan pengurus untuk 

merespon semua variabel kajian dalam penelitian ini.   

 

3.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Pada Tabel 6 diringkaskan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner penelitian pada kajian 

sebenarnya, yaitu sebagai berikut.   

Daripada Tabel 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. 

 

 

Kewirausahaan Pengurus α = 

0.725 

Kewirausahaan Pengurus α = 

0.725 
Motivasi Pengurus α = 0.503 Partisipasi Anggota α = 0.575 

Item 

Corrected 

Item 

Total 

Correlati

on 

Statu

s 
Item 

Corrected 

Item Total 

Correlatio

n 

Statu

s 
Item 

Corrected 

Item Total 

Correlatio

n 

Statu

s 
Item 

Corrected 

Item Total 

Correlatio

n 

Statu

s 

KP1 .288 Valid KP11 .164 Valid MP1 .686 Valid PA1 .356 Valid 

KP2 .597 Valid KP12 .285 Valid MP2 .683 Valid PA2 .362 Valid 

KP3 .489 Valid KP13 .000 Valid MP3 .732 Valid PA3 .450 Valid 

KP4 .103 Valid KP14 .232 Valid MP4 .766 Valid PA4 .486 Valid 

KP5 .195 Valid KP15 .330 Valid MP5 .835 Valid PA5 .227 Valid 

KP6 .167 Valid KP16 .382 Valid MP6 .631 Valid PA6 .180 Valid 

KP7 .352 Valid KP17 .425 Valid MP7 .821 Valid PA7 .113 Valid 

KP8 .335 Valid KP18 .266 Valid MP8 .588 Valid PA8 .142 Valid 

KP9 .444 Valid KP19 .051 Valid MP9 .716 Valid PA9 .519 Valid 

KP10 .266 Valid KP20 .637 Valid PA10 .433 Valid 

      
Keberhasilan Koperasi α = 

0.534 
PA11 .383 Valid 

      Item 

Corrected 

Item Total 

Correlatio

n 

Statu

s 
PA12 .179 Valid 

      KK1 .472 Valid PA13 .017 Valid 

      KK2 .528 Valid    

      KK3 .089 Valid    

      KK4 .410 Valid    

      KK5 .510 Valid    
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Tabel 6.  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner pada Penelitian Sebenarnya 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Kewirausahaan Pengurus (X1) 0.804 Reliable 

Motivasi Pengurus (X2) 

Partisipasi Anggota (X3) 

Keberhasilan Koperasi (X4) 

0.577 

0.658 

0.531 

Reliable 

Reliable 

Reliable 

 

Daripada Tabel 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. 

 

3.2  Hasil Uji Validitas 

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

Pada Tabel 7 di bawah ini, dapat dilihat rekapitulasi hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen kajian 

pada penelitian sebenarnya. 

Dari Tabel 7 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. 

 

Tabel 7.  Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Variabel pada Penelitian 

Sebenarnya 

Kewirausahaan Pengurus α = 
0.804 

Kewirausahaan Pengurus α = 
0.804 

Motivasi Pengurus α = 0.577 Partisipasi Anggota α = 0.658 

Item 
Corrected 
Item Total 
Correlation 

Status Item 
Corrected 
Item Total 
Correlation 

Status Item 
Corrected 
Item Total 
Correlation 

Status Item 

Correcte
d Item 
Total 

Correlati
on 

Status 

KP1 .456 Valid KP11 .453 Valid MP1 .650 Valid PA1 .426 Valid 

KP2 .299 Valid KP12 .515 Valid MP2 .689 Valid PA2 .404 Valid 

KP3 .604 Valid KP13 .491 Valid MP3 .629 Valid PA3 .518 Valid 

KP4 .667 Valid KP14 .443 Valid MP4 .624 Valid PA4 .490 Valid 

KP5 .521 Valid KP15 .466 Valid MP5 .686 Valid PA5 .518 Valid 

KP6 .495 Valid KP16 .521 Valid MP6 .671 Valid PA6 .491 Valid 

KP7 .524 Valid KP17 .650 Valid MP7 .745 Valid PA7 .497 Valid 

KP8 .463 Valid KP18 .521 Valid MP8 .597 Valid PA8 .416 Valid 

KP9 .351 Valid KP19 .198 Valid MP9 .735 Valid PA9 .558 Valid 

KP10 .556 Valid KP20 .629 Valid PA10 .515 Valid 

      Keberhasilan Koperasi α = 0.531 PA11 .549 Valid 

      Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Status PA12 .508 Valid 

      KK1 .266 Valid PA13 .344 Valid 

      KK2 .371 Valid    

      KK3 .341 Valid    

      KK4 .598 Valid    

      KK5 .580 Valid    
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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:  

 

Uji Normalitas 

Ada beberapa cara dalam melakukan uji normalitas data. Dalam penelitian ini digunakan 

uji analisis grafik melalui pola data histogram dan uji Normalitas Kolmogorov Smirnov, seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 6.  Pola Data Histogram  

  

Dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik residual berada dan mengikuti pola distribusi normal.  

Selain itu juga digunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan bantuan IBM Statistics SPSS 

versi 18, sebagai berikut. 

 

Tabel 8.  Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 KPR MPR PAR KKR 

N 75 75 75 75 

Normal Parametersa,b Mean 3.84667 3.80893 3.94769 3.89600 

Std. Deviation .275133 .285023 .278114 .399134 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .113 .104 .148 .136 

Positive .108 .093 .084 .104 

Negative -.113 -.104 -.148 -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z .979 .900 1.281 1.179 

Asymp. Sig. (2-tailed) .293 .392 .075 .124 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dari Table 8 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.   

 

Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya sesuatu hubungan linear yang sempurna antara beberapa 

maupun semua variabel bebas (Gujarati, 2003). Uji multikolinearitas dapat diamati dari nilai Varians 

Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF ada disekitar satu dan angka Tolerance 

mendekati satu, mungkin terjadi multikolinearitas (Singgih, 2001). Akan tetapi, bila nilai Tolerance 

> 0.10 dan VIF <10, maka pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas.  
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Tabel 9.   Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kewirausahaan Pengurus .419. 2.388 

Motivasi Pengurus .643 1.556 

Partisipasi Anggota .396 2.525 

 

Dari hasil uji multikolinearitas seperti pada Tabel 9 didapati bahwa nilai Tolerance > 0.10 

dan VIF < 10. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada semua 

variabel kajian. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Ujian heteroskedastisitas yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan 

cara coloum plot.  Pada Gambar 7 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.  

 

 
Gambar 7.   Hasil Kajian Menggunakan Grafik P-P Plot 

 

 

Gambar 8.  Hasil Kajian Kolom Plot 
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Analisis Korelasi dan Regresi Linier Berganda  

 

Berikut ini ditampilkan rekapitulasi hasil analisis korelasi menggunakan koefisien korelasi Pearson 

untuk melihat keeratan hubungan antara setiap variabel kajian.   

 

Tabel 10.  Koefisien Korelasi Pearson Variabel Kajian 

  KP MP PA KK 

KP 
Pearson Correlation 1    

Sig. (2-tailed) .000    

MP 
Pearson Correlation .540** 1   

Sig. (2-tailed) .000    

PA 
Pearson Correlation .751** .575** 1  

Sig. (2-tailed) .000 .000   

KK 
Pearson Correlation .711** .747** .656** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

 

 

Dari Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas kajian yaitu kewirausahaan 

pengurus, motivasi pengurus dan partisipasi anggota masing-masing secara sangat signifikan 

berkorelasi dengan variabel terikat keberhasilan koperasi pada kajian ini.  Berikut ini adalah hasil 

uji analisis regresi linear berganda dari kajian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari 

kewirausahaan pengurus, motivasi pengurus dan partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi 

menggunakan. 

 

Tabel 11.  Ringkasan Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Nilai t Sig. 

Konstanta -1.574 -4.039 0.000 

Kewirausahaan Pengurus 0.320 2.345* 0.022 

Motivasi Pengurus 0.602 5.671** 0.000 

Partisipasi Anggota 0.493 3.553** 0.001 

R Square 0.737   

Adjst R Square 0.726   

F-Uji 66.453** 

Sig.(2-ekor) 0.000 

  

Dari tabel di atas, terlihat bahwa variabel bebas menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap keberhasilan koperasi.  Selanjutnya, terlihat bahwa nilai R2 sebesar 0.737, artinya adalah 

bahwa perubahan 73.7% dari variabel keberhasilan koperasi dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

yaitu sikap kewirakoperasian pengurus, motivasi pengurus dan partisipasi anggota koperasi, 

sedangkan selebihnya 26.3% dijelaskan  oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dikaji. Nilai F 

sebesar 66.453** dengan α < 1%, bermakna bahwa variabel bebas secara sangat signifikan 

mempengaruhi keberhasilan usaha koperasi. Dari tabel di atas, kemudian diperoleh Model 

Persamaan Regresi Linier Berganda dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:        

 

Y = -1.574  +   0.320  KP  +  0.602 MP  + 0.493 PA 

dimana:  Y =  Keberhasilan Koperasi  

  KP = Kewirakoperasian Pengurus 

  MP = Motivasi Pengurus 

  PA =  Partisipasi Anggota 
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Dari hasil persamaan regresi linier di atas, maka pengaruh setiap variabel ditafsirkan untuk 

menjelaskan variabel keberhasilan koperasi adalah sebagai berikut:  

1.  Konstanta 1.574, bermakna bahwa jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan koperasi, maka keberhasilan koperasi adalah sebesar 1.574. 

2.  Koefisien regresi 0.320 bermakna bahwa setiap faktor sikap kewirakoperasian pengurus 

bertambah 1 (satu) unit, maka keberhasilan koperasi akan meningkat sebesar 0.320.  

3.  Koefisien regresi 0.602 bermakna bahwa setiap faktor motivasi pengurus bertambah 1 (satu) 

unit, maka keberhasilan koperasi akan meningkat sebesar 0.602.  

4.  Koefisien regresi 0.493 bermakna bahwa setiap faktor partisipasi anggota koperasi bertambah 

1 (satu) unit, maka keberhasilan koperasi akan meningkat sebesar 0.493.  

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel sikap kewirakoperasian dan 

motivasi pengurus serta partisipasi anggota secara sangat nyata mempengaruhi peningkatan 

keberhasilan koperasi di Sumatera Utara.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil pengujian hipotesis penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1.  Secara serentak, terdapat pengaruh yang nyata antara variabel bebas (sikap kewirakoperasian 

pengurus dan motivasi pengurus serta partisipasi anggota) dengan keberhasilan koperasi. 

2. Secara parsial, sikap kewirakoperasian pengurus secara sangat nyata meningkatkan 

keberhasilan koperasi, demikian pula motivasi pengurus dan partisipasi anggota secara sagat 

nyata meingkatkan keberhasilan koperasi.  

3. Diperoleh Model Persamaan Regresi hasil penelitian sebagai berikut:  

Y = -1.574  +   0.320  KP  +  0.602 MP  + 0.493 PA 

4. Koefisien determinasi R2 sebesar 0.73.7, artinya adalah 73.7% dari perubahan pengaruh 

keberhasilan koperasi dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti, sedangkan 26.3% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

 

Saran 

1. Masih perlunya dikaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi, 

selain dari faktor motivasi pengurus dan partisipasi anggota, yaitu faktor pendidikan dan 

pelatihan, keberpihakan pemerintah, kualitas sumberdaya manusia (pengurus/pengelola), dan 

sebagainya. 

2. Ada keterbatasan kajian untuk variabel sikap kewirakoperasian pengurus karena hanya 

menggali sikap atau pendapat dari pengurus, jadi bukan merupakan suatu tindakan (action) 

yang dilakukan pengurus. 
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Lampiran C.  Surat Keterangan dari Lokasi Penelitian 
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Lampiran D. Penggunaan Anggaran  

 

 

 
 

 

 

      25,000 3 20 1,500,000

Kertas HVS Ketik 2 rim 37,000 74,000

Ink Cartridge Print 2 set 250,000 500,000

Hektar, staples Jepit kertas 1 set 25,000 25,000

Ballpoint Menulis 1 lusin 50,000 50,000

Map Tempat angket 3 buah 2,000 6,000

Tipp-ex Mengkoreksi 1 kotak 50,000 50,000

Klip Kertas Menjepit kertas 1 kotak 25,000 25,000

Cenderamata Ucapan terimakasih 75 buah 15,000 1,125,000

Fotokopi Angket 400 lembar 200 80,000

Jilid Laporan 5 eks 80,000 400,000

3,835,000

Harga

 Satuan (Rp) /PP

Perjalanan ke lokasi Uji Lapangan selama sehari 2 orang 150,000          300,000

Konsumsi/Lumpsum 2 orang 175,000 525,000

1,125,000

Seminar 1 kali 400,000 400,000

Laporan 1 kali 400,000 400,000

800,000

5,760,000

Honor Ketua

Justifikasi Biaya (Rp)
Perjalanan ke lokasi penelitian 2 orang 150,000 300,000

SUB TOTAL (Rp)

Material Kuantitas
Penelitian pendahuluan 

selama sehari

SUB TOTAL (Rp)

SUB TOTAL (Rp)

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN Rp.


