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ABSTRAK 
 

 

Karakteristik utama koperasi dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki 

identitas ganda (the dual identity member), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus 

pengguna jasa koperasi (user own oriented firm). Karakteristik penting lain yang ada pada 

koperasi terlihat dari fungsi dan peranannya untuk membangun dan mengembangkan potensi 

dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha 

ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumberdaya anggota melalui pendidikan dan 

pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin 

profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya. Hal–hal tersebut di atas 

dapat tercapai jika ada peran serta aktif dari anggota. Partisipasi dapat dilihat sebagai suatu alat 

untuk memuaskan kebutuhan para anggota, artinya semakin tinggi tingkat partisipasi maka akan 

semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan anggota. Sedangkan lama masa kenggotaan 

merupakan variable moderating, karena semakin lama seseorang menjadi anggota koperasi 

maka berarti akan semakin tinggi partisipasinya dan akan semakin tinggi pula kesejahteraannya. 

Populasi penelitian adalah koperasi yang ada di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara.  

Sampel penelitian sebanyak seratus orang responden dari tiga belas unit koperasi yang masih 

aktif yaitu masih menjalankan Rapat Anggota Tahunan. Instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner, dengan skala Likert.  Kesejahteraan anggota merupakan variable terikat, dan 

partisipasi anggota merupakan variable bebas. Korelasi antara partisipasi anggota dengan 

kesejahteraan anggota diuji dengan menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman, sedangkan 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda berhierarki.  Pada penelitian 

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

terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang nyata antara semua variabel bebas (partisipasi 

anggota dan masa keanggotaan, serta interaksi keduanya) dengan variable terikat kesejahteraan 

anggota, dengan tingkat korelasi masing-masing sebesar rPA = 0.724**, rMA = 0.526** rPAxMA 

= 0.659**.   Model Persamaan Regresi linear yang diperoleh adalah Y = 0.904 + 0.733 PA 

+0.018 MA, dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0.724.  Partisipasi anggota dan masa 

keanggotaan secara nyata mempengaruhi peningkatan kesejahteraan anggota, sedangkan masa 

keanggotaan tidak nyata dalam memoderasi hubungan antara partisipasi anggota dengan 

kesejahteraan anggota pada koperasi di Sumatera Utara.  

 

Kata kunci :  Kesejahteraan Anggota, Partisipasi Anggota, Masa Keanggotaan, Koperasi Unit 

Desa  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

         Keberadaan organisasi koperasi di Indonesia memiliki landasan yang tertuang 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33, selanjutnya dijabarkan lebih 

lanjut dalam UU No.12 Tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasian dan 

disempurnakan lagi dengan UU No.25 Tahun 1992.  Sebagai sokoguru perekonomian 

Indonesia bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

 Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan 

dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip–prinsip 

koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, koperasi merupakan gerakan ekonomi 

rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Karakteristik utama koperasi yang 

membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki 

identitas ganda (the dual identity member), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus 

pengguna jasa koperasi (user own oriented firm) (Mutasowifin, 2002).  Dari pengertian 

tersebut dapat diketahui bahwa identitas sesungguhnya dari koperasi ditegakkan dari 

tingginya partisipasi anggota dalam melakukan transaksi bisnis dengan koperasinya. 

        Manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi merupakan salah satu konsep 

penting yang membedakannya dengan organisasi yang berorientasi pada laba. Bagi 

perusahaan–perusahaan swasta, mengakumulasi keuntungan sebesar–besarnya adalah 

hal yang wajar dilakukan. Akan tetapi, sebuah koperasi akan kehilangan identitas/jati 

dirinya bila hanya berusaha meraih pencapaian posisi keuangan saja dengan 

mengabaikan kemanfaatan usaha yang dilakukannya bagi para anggota koperasi 

(Hardjosoekarto, 1994). 

Untuk memenuhi syarat bahwa koperasi bisa dikatakan sebuah organisasi, ia 

harus merupakan suatu sistem kegiatan–kegiatan yang diorganisasikan secara sadar. Ini 

mengharuskan adanya kegiatan–kegiatan yang akan ada jika adanya peran serta dari 

anggota–anggotanya. Jadi peran serta anggota adalah mutlak untuk mewujudkan 
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koperasi sebagai sebuah organisasi, sebagaimana dikehendaki oleh Undang–undang 

Koperasi (Swasono, 2003).  

        Untuk organisasi seperti koperasi, keberhasilan haruslah lebih didasarkan pada 

kemampuan organisasi untuk mengembangkan kesuksesan pencapaian misi secara luas 

daripada sekedar perolehan keuntungan (www.balancedscorecard.com).  Namun acap 

kita jumpai koperasi–koperasi besar dan maju dalam usahanya, namun justru dengan 

partisipasi yang rendah atau bahkan sama sekali tanpa partisipasi aktif anggotanya 

(Mutasowifin, 2002). Saat ini kehadiran lembaga ekonomi yang berwatak social ini 

tidak lagi mensejahterakan anggota tetapi memeperkaya pengurus (Soedjono, 2004).  

        Koperasi merupakan suatu organisasi yang berkekuatan inti pada anggotanya. 

Anggota koperasi inilah yang harus berpartisipasi aktif terhadap organisasinya dan 

dengan demikian organisasi koperasi juga memberikan imbalan atas partisipasi aktif 

anggotanya. Partisipasi dapat dilihat sebagai suatu alat untuk memuaskan kebutuhan 

para anggota, artinya semakin tinggi tingkat partisipasi maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kemakmuran anggota (Subyantoro, 1999).  

         Peran serta atau partisipasi anggota adalah sangat esensial untuk membangun 

koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi rakyat sebagaimana dihajatkan oleh 

Undang–undang Koperasi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang pengembangan 

usaha koperasi seharusnyalah diarahkan pada pengembangan peran serta anggota 

koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 

        Karakteristik penting lain yang ada pada koperasi terlihat dari fungsi dan 

peranannya untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya (UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). 

Motivasi usaha koperasi adalah memberi pelayanan kepada anggota dan berusaha pula 

untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi 

fungsi ekonomi atau berbagai jenis komoditi yang sangat dibutuhkan atau yang perlu 

dipasarkan oleh para anggotanya (Suwandi, 1985).  

        Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut 

mempromosikan usaha–usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan 

sumberdaya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus 

menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin professional dan mampu 

mengikuti perkembangan bidang usahanya.  
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Meningkatnya kesejahteraan hidup anggota, sangat berkaitan dengan 

terwujudnya peningkatan pendapatan para anggotanya. Sedangkan terwujudnya 

peningkatan pendapatan dikarenakan para anggota dapat meningkatkan produksinya 

yang melalui koperasi dipasarkan dengan harga yang layak. Peningkatan produksi 

hanya akan tercapai, selain karena adanya kegiatan kerja para anggota adalah juga 

karena pihak koperasi mampu memberikan pembinaan–pembinaan, pengarahan–

pengarahan dan penyuluhan–penyuluhan tentang pola kerja yang menguntungkan 

(Mutasowifin, 2002).  

         Hal-hal tersebut di atas dapat tercapai jika ada peran serta aktif dari anggota.  

Pendidikan, pembinaan dan penyuluhan tidak akan berhasil atau dirasakan manfaatnya 

apabila para anggota tidak aktif mengikutinya atau bersikap pasif saat mengikutinya. 

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi tidak dapat maksimal mewujudkan 

tujuan koperasi jika anggota tidak secara aktif mengikuti rapat anggota dan 

menggunakan haknya (voice, vote, dan exit) dengan baik.  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah partisipasi anggota memiliki 

hubungan yang positif dengan kesejahteraan anggota koperasi di Sumatera Utara. 

Selanjutnya, apakah masa keanggotaan seseorang di koperasi dapat memoderasi 

hubungan antara partisipasi anggota dengan tingkat kesejahteraan anggota koperasi 

pada koperasi di Sumatera Utara. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan partisipasi anggota 

koperasi dengan usaha mewujudkan visi/misi koperasi yaitu meningkatkan 

kesejahteraan anggota, pada koperasi yang ada di Propinsi Sumatera Utara, dimana 

masa keanggotaan sebagai variable moderating. 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

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

partisipasi anggota dalam mendukung koperasi mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan anggotanya, dimana masa keanggotaan sebagai variable moderating. 
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b.  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.  

 

D. Luaran Penelitian 

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

2. Publikasi dalam bentuk prosiding melalui seminar nasional/internasional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.1   Pengertian Umum Koperasi  

        Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berjuang dalam bidang ekonomi 

dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para 

anggotanya dari kesulitan–kesulitan ekonomi yang pada umumnya diderita oleh mereka 

(Karta Soeputra, 2001).  

        Koperasi ini sendiri berasal dari dua kata yaitu “co” dan “operation” yang 

mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi 

dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang–orang atau 

badan–badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan 

bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usahanya, untuk mempertinggi 

kesejahteraan para anggotanya.  

Definisi tersebut mengandung unsur bahwa :  

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi 

persekutuan social atau perkumpulan orang-orang. 

2.   Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.  

3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan anggota–anggotanya dengan kerjasama 

secara kekeluargaan.  

        Sedangkan menurut Undang-undang No.12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia 

adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang atau 

badan–badan hukum koperasi yang merupakan tata sususnan ekonomi sebagai usaha 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan.  

 

A.2   Prinsip Koperasi  

        Berdasar UU No. 25 Tahun1997, prinsip-prinsip koperasi pada Pasal 33 yang 

adalah sebagai berikut:  

1.   Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka  

2.   Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

3.   Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya 

jasa usaha masing-masing anggota  

4.   Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal  

5.   Kemandirian  
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        Hal ini dapat dilihat dari definisi dan ketentuan koperasi bahwa koperasi 

Indonesia dalam konteks umum bertujuan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan 

anggota serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan UUD  1945.  

 

A.3   Perbedaan Karakteristik Koperasi dengan Badan Usaha Lainnya  

         Baik manusia koperasi maupun manusia bukan koperasi dilandasi oleh 

behavioural assumption yang sama yakni (1) bounded rationality dan  (2) opportunic 

behaviour (Hardjosoekarto, 1994). Yang pertama mengacu pada anggapan bahwa 

pelaku bisnis memiliki keterbatasan dalam menyerap informasi.  

Yang kedua menganggap bahwa bila ada kesempatan, para pelaku bisnis 

cenderung mengejar keuntungannya sendiri dengan kecurangan (self interest-seeking 

with quile). Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya usaha dan mekanisme 

persaingan pasar, perilaku buruk menurut behavioural assumption di atas menjadi  sulit 

untuk dipertahankan. Pemerintah dan pelanggan menjadi lebih perhatian dan lebih ketat 

mengawasi perilaku bisnis yang mereka anggap menyimpang. Belajar dari pengalaman 

tersebut, para pemikir dan praktisi bisnis mulai melihat potensi besar pada 

kemanusiaan.  Mereka mulai meyakini keberhasilan usaha mereka bersumber dari 

masyarakat (seeking profit through customer satisfaction).  

         Apabila kondisi di atas telah terlampaui, usaha berjalan lancar dengan penuh 

etika dan keuntungan besar berhasil diraih, orang mulai mencari sesuatu yang lebih dari 

sekedar laba. Mulailah muncul pada diri mereka motivasi aktualisasi diri dalam 

kewirausahaan (Simons, 2000). Kalau dari segi behavioural assumption pada level 

pelaku transaksi bisnis dikatakan bahwa tidak ada bedanya antara koperasi dengan 

bukan koperasi, maka timbul pertanyaan: pada level apa yang dapat membedakan 

badan usaha koperasi dengan badan usaha bentuk lainnya ?  

        Dari segi separation of ownership and control, maka koperasi dalam bentuknya 

yang paling sederhana dicirikan oleh tidak terpisahnya antara members, customers, dan 

residual claimants. Dalam koperasi, residual claimants (anggota) sekaligus bertindak 

sebagai customer.  Inilah ciri umum koperasi yang membedakannya dengan organisasi 

bisnis lain seperti proprietorship, partnership, closed and open corporation atau not-

profit organization. Dengan bahasa lain, karakteristik utama koperasi yang 

membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki 
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identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi 

(Mutasowifin, 2002).  

 

B.1    Partisipasi Anggota di dalam Koperasi  

         Partisipasi anggota menurut Hanel (2005) dapat dibagi menjadi dua dimensi :  

1.   Sebagai Pelanggan : Partisipasi dalam memanfaatkan berbagai potensi yang ada 

dalam koperasinya untuk menunjang kepentingan-kepentingannya.  

2.   Sebagai Pemilik : Partisipasi dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan 

pengawasan terhadap jalannya koperasi, serta memberikan kontribusi dalam 

pengembangan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dalam hal penyertaan 

modal (simpanan pokok, wajib dan sukarela) termasuk melalui usahanya sendiri.  

 

         Sedangkan menurut Rusdarti (2003), partisipasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:  

(1) partisipasi kontributif melalui simpanan sukarela anggota, pemberian saran dan 

pendapat serta pengawasan terhadap jalannya organisasi; dan (2) partisipasi insentif 

melalui jumlah pembelian produk/barang di koperasi dan jumlah pinjaman atau kredit 

pada koperasi.  

         Menurut Mutis (1992), partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam 

memacu kegiatan–kegiatan untuk mempertahankan ikatan pemersatu didalam koperasi. 

Koperasi sebagai business daily dan social entity dibentuk oleh anggota–anggota untuk 

menggapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Oleh karena itu koperasi harus 

memiliki kegiatan–kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk–bentuk partisipasi dan 

memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya–upaya 

bersama para anggotanya.  

        Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sekelompok orang 

(anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide–ide/gagasan koperasi. Dengan  

partisipasi, para anggota itu mengisyaratkan dan menyatakan kepentingannya, 

demikian pula dengan partisipasilah sumber–sumber daya itu digerakkan dan 

keputusan–keputusan itu diimplementasikan dan dievaluasi.  

        Jika partisipasi dilakukan, kebijakan koperasi tidak akan berdasar pada perkiraan 

dan kekhawatiran mengenai apa yang sekiranya diinginkan oleh anggotanya, akan 

tetapi berdasar pada kepentingan anggotanya itu sendiri dan keperluan yang dinyatakan 

melalui upaya–upaya partisipasinya.  
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B.2    Dasar Partisipasi  

        Dasar pemanfaatan hasil–hasil dan pelayanan koperasi yang adil dapat juga dilihat 

sebagai suatu tatanan di dalam menanamkan partisipasi yang baik dari anggota sesuai 

kebutuhan yang dirasakan. Sehubungan dengan pengertian bahwa suatu koperasi 

merupakan suatu organisasi yang participatory, tempat kekuasaan tertinggi ada pada 

suara dalam rapat anggota, dan seiring dengan pemekaran manajemen terbuka yang 

dianut berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh para anggota. 

        Cara pandang koperasi sebagai suatu  sistem hidup, maka perlu dipahami konsep 

partisipasi anggota sebagai suatu unsur yang paling utama.  Atas dasar itu, partisipasi 

anggota dalam koperasi diibaratkan darah dalam tubuh manusia.  

       Partisipasi dalam koperasi ditujukan pula untuk menempatkan para anggota 

menjadi subyek dari pengembangan koperasi, anggota harus terikat di dalam tiap 

langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat tujuan, sasaran atau penyusunan 

strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian sosial sesuai 

kepentingan anggota.  

        Partisipasi sebagaimana telah dipertimbangkan hendaklah memasukkan rasa 

memiliki, rasa tanggung jawab dengan tekanan tertentu pada pentingnnya pendapat 

bersama yang dihasilkan oleh para anggota.  Beberapa koperasi yang berhasil dalam 

mempertahankan partisipasi anggota dimunculkan oleh faktor–faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan tersebut, yaitu (Mutis, 1992):  

1.     Perasaan kelompok yang kuat  

2.     Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota  

3. Kunjungan–kunjungan laporan dari para penggerak koperasi yang 

berkesinambungan, dialog informal dengan anggota setempat.  

4.  Para anggota dan pengurus melaksanakan rapat–rapat dengan berhasil baik, 

membuat kartu anggota dan pembukuan yang benar, menerbitkan laporan 

keuangan bulanan.  

5.  Menanamkan dan mempertahankan sikap–sikap mental yang baru/kebiasaan–

kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan pemberian pinjaman dan 

aspek–aspek lain untuk bekerja sama dalam koperasi. 

6.     Para anggota membuat rencana koperasi  

7.     Penerbitan publikasi yang teratur disebarluaskan pada para anggota koperasi.  

8.  Latihan bagi para anggota untuk memahami, menganalisis koperasi–koperasi, 

mengadakan perjanjian, dan persatuan, pada saat permulaan.  
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9.     Program silang pinjam yang saling melengkapi dalam jaringan koperasi.  

10.   Memelihara pendanaan dari dalam secara teratur.  

11.  Kesalahan–kesalahan koperasi di masa lampau menjadi tantangan bagi anggota 

koperasi dan pengurus.  

12.  Para anggota dirangsang untuk mengetahui masalah–masalah koperasi, keadaan–

keadaan keterbatasan keuangan, kebutuhan dan kemajuannya.  

Kurangnya partisipasi anggota dalam beberapa koperasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor negatif yaitu :  

1.   Kurangnya pendidikan anggota, antara lain dalam bentuk latihan anggota dan 

calon anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.  

2.    Feodalisme dan paternalisme dari para pengurus koperasi dalam hubungan dengan 

para anggota.  

3.  Kurangnya tindak lanjut yang konsisten dan pengamatan dari rencana–rencana 

organisasi yang telah disepakati bersama.  

4.   Manipulasi yang dibuat oleh bermacam–macam individu menyebabkan timbulnya 

erosi rasa ikut serta memiliki dari para anggota terhadap koperasi mereka masing–

masing. 

5.  Kartu anggota tidak dibuat dengan baik menimbulkan ketidakjelasan transaksi 

antar anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya.  

6.  Kurangnya manajemen yang teratur dan ketrampilan manajerial dari pengurus 

koperasi  

7.  Kurangnya rencana pengembangan professional untuk mengimbangi 

perkembangan dinamika kebutuhan para anggota.  

8.  Kurangnya penyebaran informasi tentang penampilan koperasi, seperti neraca, 

biaya, manfaat dan laporan statistik yang lain.  

9.    Pengalaman dan praktek–praktek koperasi yang buruk di masa lampau.  

10.   Ketidakcakapan para pengurus koperasi untuk menata pembukuan.  

11.   Dukungan anggota terhadap koperasi  

        Menurut Widiyanti (1994) dalam pengertian modal, kegiatan usaha koperasi 

merupakan pencerminan dari modal nasional semesta, yang hakikatnya adalah 

sumberdaya potensi dan peran serta masyarakat (integral rational resources), yang 

dapat dikerahkan dalam pembangunan sistem masyarakat sebagai kekuatan yang 

mampu menggerakkan dan digerakkan dalam proses pertumbuhan dan peningkatan 

efektifitas.  
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        Kegiatan usaha koperasi bukan sekedar usaha yang mengandalkan tingkat prestasi 

individual orang–orang, dimana keuntungan adalah hasil guna dari mereka yang terlibat 

dalam kegiatan usaha, melainkan merupakan usaha bersama untuk menuju 

kesejahteraan bersama. Maka sejak awal, penjelmaan koperasi menekankan penyatuan 

sumberdaya potensi dan peran serta kegiatan yang dikerahkan untuk mencapai 

kesejahteraan bersama.  

        Rangsangan–rangsangan partisipasi pihak anggota di dalam koperasi baru muncul 

jika pihak pengurus menggunakan semua forum–forum komunikasi seperti rapat–rapat 

anggota secara konsekuen, tertib dan memenuhi prinsip–prinsip rapat. Disamping itu 

saluran–saluran komunikasi dibuka selebar–lebarnya dengan menggunakan alat–alat 

komunikasi seperti petugas khusus, pengumuman, surat edaran dan kotak saran. Jika 

forum komunikasi dan saluran serta alat–alatnya dimainkan, maka informasi yang 

masuk, baik berupa saran ataupun kritik, perlu mendapat tanggapan dan penyelesaian 

yang memuaskan dalam arti yang seluas–luasnya. Jika hal ini sudah ditanggapi dan 

ternyata memuaskan anggota, lahirlah magnit baru yang lebih besar dan kuat, dan 

seterusnya. Jika ditanggapi secara memuaskan, kegairahan dan keikutsertaan anggota 

dalam semua bentuk kegiatan di dalam tata kehidupan koperasi itu akan lebih 

meningkat.  

Kenyataan sebaliknya adalah kurangnya penggunaan forum-forum komunikasi 

dan saluran serta alat komunikasi itu. Rapat–rapat anggota sering digunakan sekedar 

memenuhi persyaratan peraturan dan perundang–undangan, tidak memenuhi 

persyaratan rapat yang baik, dan tidak menggunakan asas–asas rapat, sehingga segala 

sesuatu yang terjadi di dalam koperasi menjadi tertutup. Saluran–saluran komunikasi 

tertutup dan alat–alatnya tidak digunakan. Berbagai saran dan kritik yang dilontarkan 

anggota baik melalui surat maupun teguran langsung tidak mendapat tanggapan yang 

wajar, dan karenanya anggota menjadi apatis dan bersifat masa bodoh. Dengan 

demikian yang bekerja di dalam koperasi akhirnya terbatas pada pengurus saja, itu pun 

hanya beberapa orang.  

 

B.3   Kesesuaian Partisipasi  

        Partisipasi dalam organisasi yang ditandai oleh hubungan identitas, dapat 

diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh perusahaan koperasi sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhan daripada anggotanya. Karena kebutuhan yang berubah–

ubah dari para anggotanya maupun usaha koperasi, dan tantangan lingkungan 
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(khususnya kekuatan persaingan), maka pelayanan yang diberikan oleh koperasi harus 

secara terus menerus disesuaikan. Untuk mewujudkan penyesuaian yang berkelanjutan 

dari pelayanan tersebut pada kebutuhan anggota, maka anggota harus mampu (memiliki 

kemampuan) dan mau (memiliki motivasi) untuk mempengaruhi dan mengontrol 

manajemen.  

        Partisipasi anggota dalam kegiatan usaha dan pelayanan yang dijalankan koperasi 

sangat penting. Kualitas partisipasi tergantung pada interaksi tiga variabel, yakni Para 

Anggota, Manajemen Koperasi, dan Program.   Kesesuaian antara anggota dan program 

adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan output program koperasi. 

Program disini dimaksudkan sebagai kegiatan usaha utama yang dipilih atau ditentukan 

oleh manajemen. Selanjutnya kesesuaian antara anggota dan manajemen akan terjadi 

apabila anggota mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengemukakan hasrat 

kebutuhannya (permintaan) yang kemudian harus direfleksikan atau diterjemahkan 

dalam keputusan manajemen. Disamping itu, anggota juga diberi kebebasan untuk 

pertumbuhan organisasi koperasi. Terakhir harus ada kesesuaian antara program dan 

manajemen, dimana tugas dari program harus sesuai dengan kemampuan manajemen 

untuk melaksanakan dan menyelesaikannya (Mutasowifin, 2002).  

 

B.4   Alat Partisipasi  

        Menurut Ropke (2000), ketiga alat utama yang dapat digunakan para anggota 

koperasi untuk mencapai pengambilan keputusan dalam perusahaan koperasi yang 

merefleksikan permintaan mereka adalah voice, vote dan exit. Dengan voice anggota 

koperasi dapat mempengaruhi manajemen dengan cara bertanya, mencari atau memberi 

informasi maupun dengan mengajukan ketidaksepakatan dan kritik.  

        Dengan vote anggota dapat mempengaruhi atas siapa yang akan dipilih menjadi 

Manajer atau anggota Badan Pengawas dan pengurus lain dalam koperasinya.  Dengan 

exit anggota dapat mempengaruhi manajemen dengan meninggalkan koperasinya 

(membeli lebih sedikit pada koperasi dan lebih banyak membeli dari pesaing) atau 

dengan cara mengancam keluar dari keanggotaan koperasi, maupun mengurangi 

kegiatan mereka. 

 

Vote  

        Dalam kerjasama publik seperti dalam koperasi, fungsi mekanisme pemilihan 

sangat serupa, yaitu untuk mengawasi manajemen oleh para pemilik organisasi. 
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Dengan vote, pemilik koperasi berusaha untuk menjamin bahwa perusahaan dikelola 

menurut kepentingan mereka, yaitu kepentingn prinsipal pemilik.  

 

        Terdapat beberapa masalah dengan vote dalam koperasi yang serupa dengan 

masalah di perusahaan umum.  

1.  Beberapa pemegang saham skala kecil menemukan kesulitan untuk mengawasi 

manajemen secara kredit  

2.  Memonitor manajer oleh pemilik, sulit dilakukan sehubungan dengan informasi 

pihak dalam dan kekuatan/keahlian para manajer itu sendiri.  

3.  Pada saat tujuan pemilik tersebut berbeda dari tujuan pemilik lainnya sehubungan 

dengan faktor heterogenitas keanggotaan dan perbedaan program/kegiatan dari 

usaha koperasinya, para anggota menghadapi kesulitan yang terus bertambah dalam 

hal mengawasi manajemen kearah yang lebih khusus. Demikian pula para manajer 

menghadapi kesulitan dalam hal menemukan kepentingan anggota yang sebenarnya 

dan bagaimana cara terbaik untuk mempromosikan usaha mereka.  

         Dengan meningkatnya heterogenitas anggota dan kompleksitas fungsional dari 

perusahaan, partisipasi melalui vote akan kehilangan efektivitasnya. Bahkan jika 

anggota berhasil dalam mengawasi manajemen, mereka akan menghadapi kesulitan 

lain, jika koperasi ingin menarik manajer yang berkualitas tinggi, koperasi harus 

memberinya kondisi kerja yang baik, kewenangan dan kebebasan bertindak yang 

leluasa kepadanya (Ropke, 2000).  Jika tidak demikian, para manajer yang professional 

akan menganggap bahwa bekerja bagi koperasi merupakan kondisi yang kurang 

menarik.  

        Para anggota menghadapi dilemma, dimana jika mereka ingin mempekerjakan 

manajer berkualitas yang diperlukan koperasi untuk dapat bersaing dengan berhasil, 

mereka juga harus memberikan kesempatan kepada manajemen untuk bertindak secara 

otonom dan oportunis, dengan konsekuensi bahwa manajer dapat meningkatkan dirinya 

sendiri sehingga akan merugikan bagi aspek anggota yang merupakan pemilik koperasi.  

 

Voice  

        Voice melibatkan dialog, persuasi dan upaya terus menerus lainnya yang 

dilakukan oleh anggota untuk mempengaruhi koperasi khususnya manajemen, untuk 

bertindak menurut kepentingan anggota. Para anggota mengemukakan pendapat, 
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mengkritik, mengusulkan sesuatu, bernegosiasi bagi pemecahan masalah menurut 

kepentingan mereka.  

       Karena kekuatan vote dari kepemilikan mempunyai beberapa kekurangan, maka 

para anggota menggunakan vote yang dapat meningkatkan efektivitas partisipasinya. 

Dengan vote anggota dapat memusatkan perhatiannya pada manajemen dalam 

masalah–masalah khusus, maupun keluhan–keluhan mereka.  

        Voice bahkan mungkin menggantikan vote dalam hal tertentu karena dalam 

koperasi berbeda dengan perusahaan, para anggota tidak hanya merupakan pemilik, 

tetapi juga merupakan pelanggan utama bagi usahanya. Maka dapat diharapkan 

terdapat suatu tingkat informasi dan pengalaman menyangkut para pesaing, produk, 

dan teknologi koperasi. Walaupun dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) anggota 

memiliki hak untuk memilih, tetapi juga harus mengerjakan keperluan–keperluan 

hukum yang bersifat formal dan kurang menyenangkan disamping menghabiskan 

waktu; jika hanya dengan voice pun anggota sebenarnya dapat secara langsung 

mempengaruhi manajemen serta mengungkapkan keinginan mereka dengan lebih cepat 

dan seksama.  

 

Exit  

     Dalam koperasi, keluarnya pemilik bahkan memiliki banyak konsekuensi yang 

lebih berat. Melalui keluarnya anggota, basis modal koperasi menciut. Keluarnya 

anggota membawa pada erosi bertahap dari persediaan modal koperasi dan dalam 

koperasi hak atas modal dikurangi.  

Manfaat investasi dalam koperasi adalah dalam hal memperoleh pelayanan dan 

harga yang lebih menguntungkan (Ropke, 2000). Sebelum mengambil modalnya dari 

koperasi, anggota akan berusaha mengendalikan/mengawasi dan mempengaruhi 

manajemen dengan metode yang agak keras dan cara yang paling efektif adalah dengan 

membatasi atau mengurangi jumlah transaksi dengan koperasi.  

         Dengan mengalihkan usahanya pada sumber lain, anggota dapat memberikan 

isyarat ketidakpuasannya kepada manajemen, untuk mengubah kebijakan manajemen 

menjadi berorientasi pada kepentingan anggota, melalui cara yang paling 

memungkinkan dan jelas. Jika koperasi merupakan satu–satunya kemungkinan yang 

nyata untuk melakukan transaksi, jika biaya transaksi untuk berpartisipasi dalam 

perusahaan non-koperasi terlalu besar dan menjadi hambatan maka ancaman exit akan 

tidak berdaya, dan exit yang sebenarnya dapat diartikan sebagai menghentikan usaha 
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khusus anggota secara keseluruhan. Suatu pengorbanan yang bagi sebagian besar 

anggota terlalu mahal dibayar.  

              Jika exit dipadukan dengan biaya transaksi yang tinggi dan biaya produksi 

yang lebih tinggi bagi anggota maka anggota mungkin akan terikat pada koperasinya 

dan harus membuat alat partisipasi lainnya (voice dan vote) berfungsi, untuk 

melindungi kepentingan mereka. Sayangnya dengan pengurangan efektivitas dari exit, 

mutu voice dan vote juga menjadi lemah.  

 

C.1   SHU Koperasi  

Laporan laba rugi dalam koperasi disebut dengan Perhitungan Hasil Usaha. 

Istilah ini digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata–mata diukur 

dari sisa hasil usaha atau laba, tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota 

(Hardjosoekarto, 1994). Perhitungan rugi laba itu menyajikan hasil akhir yang disebut 

sisa hasil usaha (SHU).  

         Menurut UU No.25 Tahun 1992, SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi 

yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan 

kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.  SHU setelah 

dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang 

dilakukan oleh masing–masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk 

keperluan pendidikan perkoperasian dan kepentingan lain dari koperasi, sesuai dengan 

keputusan Rapat Anggota.  

         Menurut Widjaya (2005), pendapatan pada perhitungan hasil usaha sebuah 

koperasi memiliki beberapa karakteristik yaitu :  

1.  Pendapatan yang timbul, berasal dari transaksi penjualan produk atau penyerahan 

jasa kepada anggota dan bukan anggota.  

2. Pendapatan tertentu yang realisasi penerimaannya masih tergantung pada 

persyaratan yang ditetapkan.  Contoh: beberapa jenis fee koperasi yang diperoleh 

dari penyaluran dan pengadaan komoditi program.  

          Sedangkan beban memiliki karakteristik sebagai beban yang terjadi karena 

aktivitas koperasi dalam kaitannya dengan program–program pemerintah dan beban 

yang pada hakikatnya dapat dipisahkan menjadi beban untuk kegiatan pelayanan 

kepada anggota dan beban untuk kegiatan pelayanan kepada bukan anggota. Beban 

yang terjadi karena aktivitas dalam kaitannya dengan program khusus merupakan 

pengorbanan ekonomis yang telah dimanfaatkan. 
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         Agar SHU dapat dipisahkan menjadi bagian yang berasal dari kegiatan 

pelayanan kepada anggota dan bukan anggota, maka beban usaha perlu dialokasikan 

menjadi beban anggota dan bukan anggota. Sedapat mungkin alokasi didasarkan atas 

perbandingan jumlah manfaat yang diterima. SHU setelah dihitung dalam periode 

waktu tertentu, akan dikembalikan kepada anggota. SHU yang dibagikan kepada 

anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota.  

         Menurut Hudiyanto (2001) pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak 

semata-mata berdasarkan modal yang disetor pada koperasi tetapi juga berdasarkan 

perimbangan jasa usaha anggota. Jasa usaha yang dilakukan anggota sama saja dengan 

partisipasi dari setiap anggota tersebut. Jika para anggota menyetorkan simpanan 

sukarela dan berpartisipasi aktif maka akan mendapat bagian SHU sesuai dengan yang 

diharapkan. Dengan demikian, anggota dengan frekuensi partisipasi sedikit, akan 

mendapatkan kembalian sedikit, dan anggota yang frekuensi partisipasinya besar, 

mendapat bagian lebih banyak. Dalam konteks itu makna sebenarnya usaha koperasi 

adalah beraktivitas usaha bersama antara para anggotanya (dari, untuk, dan oleh 

anggota). Aktivitas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.  

 

C.2   Peranan Koperasi dalam Masyarakat Ekonomi  

        Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan 

kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya, berperanan dan bertugas untuk 

mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya  kreasi, 

daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya 

pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata (UU No.12 Tahun 1967).  

Koperasi harus mampu menghasilkan produk yang lebih baik atau paling tidak sama 

dengan non koperasi, sehingga dalam berkompetisi dapat lebih unggul dan memberikan 

keuntungan kepada anggotanya (Subyantoro, 1999).  Peranan koperasi bagi masyarakat 

ekonomi, diantaranya adalah meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan taraf hidup rakyat dan memeratakan pendapatan (Sumarsono, 2003).  

 

Koperasi meningkatkan pendapatan  

              Peranan koperasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya 

anggota dapat dilakukan antara lain melalui pembelian bersama dan penjualan bersama. 

Melalui pembelian bersama, maksudnya koperasi dapat menyediakan barang–barang 

kebutuhan anggota dengan cara melakukan pembelian langsung pada produsen atau 
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grosir dan dalam jumlah banyak sehingga mendapat potongan harga.  Pada gilirannya 

para anggota dan masyarakat di lingkungan daerah kerja koperasi dapat memenuhi 

barang–barang kebutuhannya dengan harga murah. Penghasilan yang sama menghadapi 

harga barang yang serba murah dapat berarti pendapatan  riil meningkat.  

              Melalui penjualan bersama, maksudnya koperasi dapat menampung produk 

yang dihasilkan anggota dan mencari pembeli yang sanggup membeli dengan harga 

yang lebih tinggi dibandingkan harga penjualan melalui pedagang tengkulak. Dalam 

kegiatan ini koperasi bertindak atas nama anggota untuk menjual secara bersama 

dengan harga tinggi berarti meningkatkan pendapatannya. 

 

Koperasi Menciptakan Lapangan Kerja  

        Koperasi merupakan wadah kerjasama antar anggota didalam mencapai tujuan 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.  Melalui kegiatan usahanya koperasi 

memberikan kesempatan yang seluas–luasnya kepada para anggota untuk secara 

bersama–sama bekerja melakukan kegiatan usaha koperasi.  Dengan demikian, berarti 

koperasi berperan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja 

dan sanggup bekerjasama dalam koperasi.  

 

Koperasi meningkatkan taraf hidup rakyat  

        Koperasi berperan dapat meningkatkan pendapatan anggota dan menyediakan 

lapangan kerja bagi mereka yang bersedia bergabung dalam koperasi.  Meningkatnya 

pendapatan berarti memungkinkan mereka untuk lebih banyak dapat mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Semakin tercukupinya kebutuhan hidup, berarti taraf hidup 

merekapun meningkat.  

 

2.9.4  Koperasi memeratakan pendapatan  

        Melalui koperasi telah banyak diberikan fasilitas dan kemudahan sehingga 

menimbulkan semangat kerja anggota. Melalui koperasi Sisa Hasil Usaha yang 

diperoleh koperasi tidak semua dibagikan kepada anggota, tetapi juga sebagian untuk 

pembangunan masyarakat daerah kerja koperasi. 

        

C.3  Peranan Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial  

         Menurut Sumarsono (2003), peranan koperasi dalam bidang ekonomi adalah 

sebagai berikut :  



17 

 

1. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan (memberikan 

pelayanan, bukan mencari keuntungan).  

2.  Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. Pembagian 

sisa hasil usaha dalam koperasi didasarkan atas perimbangan jasa dan partisipasi 

masing–masing anggota dalam membentuk volume usaha. 

3.  Memerangi monopoli dan bentuk–bentuk konsentrasi modal lainnya.  

4.   Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.  

5.   Meningkatkan penghasilan anggota–anggotanya.  

6. Menyederhanakan dan mengefisienkan system tata niaga, yaitu dengan cara 

mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu, melindungi konsumen dari 

iklan yang membingungkan, menghilangkan praktik–praktik tata niaga yang tidak 

benar dan tidak jujur.  

7.   Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha.  

8.  Menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau antara kebutuhan 

dan pemenuhan kebutuhan.  

9. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif, 

menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup 

hemat, dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia. 

      Sebagaimana halnya peran koperasi di bidang ekonomi, peran koperasi dalam 

bidang sosial juga sangat erat kaitannya dengan asas dan prinsip–prinsip yang 

dianutnya. Peran koperasi dalam bidang sosial secara umum adalah sebagai berikut :  

1.  Mendidik anggota–anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam 

menyelesaikan masalah–masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan 

social yang lebih berperikemanusiaan.  

2.  Mendidik anggota–anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai dengan 

kemampuannya masing–masing demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil 

dan beradab.  

3.  Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun 

diatas hubungan–hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan 

kekeluargaan.  

4. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang 

menjamin dilindunginya hak dan kewaijiban setiap orang.  

5.   Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai.  
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Pentingnya peranan pendidikan dalam lingkup koperasi adalah dimana koperasi 

mengajarkan anggotanya bercita–cita tinggi di atas dasar realitas, mendidik persamaan 

demokrasi di atas dasar praktik dan perbuatan sendiri, dan menggiatkan pembelajaran 

anggotanya untuk menyimpan setiap waktu dan sekaligus menjaga keselamatan dirinya 

dan keselamatan koperasi di hari kemudian (Mutis, 2002). Program pendidikan anggota 

harus dijadikan suatu keharusan yang dilaksanakan secara teratur setiap tahunnya. 

Dengan pendidikan anggota maka hak dan kewajiban anggota lebih dipahami oleh 

seluruh anggota dan di samping itu, keterampilan manajerial dapat ditingkatkan. Salah 

satu materi penting yang perlu dimasukkan dalam agenda pendidikan adalah topik 

kewirakoperasian.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan partisipasi anggota koperasi 

dengan usaha mewujudkan visi/misi koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan 

anggota, pada koperasi yang ada di Propinsi Sumatera Utara, dimana masa 

keanggotaan sebagai variable moderating. 

 

B.  Manfaat Penelitian 

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 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014.  

Penelitian dilakukan di beberapa koperasi yang ada di Kota Medan dan Binjai, serta di 

beberapa kabupaten seperti Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan 

Kabupaten Langkat. 

 

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 sebabagi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua organisasi koperasi yang aktif, 

yaitu organisasi koperasi yang masih melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

Menurut data dari Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2013), bahwa 

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

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, hanya ± 130 unit koperasi 

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

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

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

menghindari terjadinya bias atas jawaban yang diberikan responden.  Apabila koperasi 

Partisipasi 

Anggota 

Masa 

Keanggotaan 

Kesejahteraan 

Anggota 

Variabel bebas Variabel moderator Variabel terikat 
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dikelola oleh suatu lembaga/instansi pemerintah atau non pemerintah, maka semua 

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

dengan pembayaran iuran yang dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung.  

Prinsip sukarela untuk menjadi anggota dan berpartisipasi sebagai anggota koperasi 

hanya dapat dilihat pada koperasi yang dikelola oleh masyarakat biasa, dimana 

anggotanya bergabung dan berpartisipasi secara sukarela juga. Untuk itu, penelitian 

dilakukan pada beberapa Koperasi Unit Desa, Koperasi Pertanian, Koperasi Serba 

Usaha, Koperasi Kredit, dan Koperasi Simpan Pinjam. 

Dari ± 130 unit populasi koperasi yang berkualitas, maka ukuran sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden sebagai anggota 

koperasi. 

 

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  

Adapun defenisi operasional setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Partisipasi Anggota  

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

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

yang sadar dengan keanggotaannya, mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu 

dan bersedia mengikuti aturan permainan dalam organisasi koperasi. Koperasi adalah 

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

ini merupakan prinsip identitas ganda anggota koperasi (Hendar dan Kusnadi, 1999). 
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Peningkatan partisipasi anggota diperlukan bagi pengembangan koperasi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Peningkatan partisipasi berarti mengikutsertakan 

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

kegiatan–kegiatan yang diadakan oleh koperasi.   

Berbagai bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas 

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

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

penilaian dan pengawasan terhadap koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu 

rapat anggota. Indikator partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan adalah 

intensitas kehadiran anggota dalam berbagai pertemuan atau rapat yang dilakukan 

oleh koperasi.  Selain itu faktor keaktifan anggota dalam memberikan usul atau 

pendapat dan saran untuk kemajuan koperasi. 

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

melalui berbagai bentuk penyimpanan pada koperasi.  Dalam kajian ini, indikator 

untuk partisipasi anggota dalam kontribusu modal adalah kepatuhan atau ketepatan 

anggota dalam membayar simpanan pokok dan wajib setiap bulannya.  Selain itu, 

adanya simpanan sukarela anggota juga merupakan indikator tingginya kesadaran 

anggota untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kontribusi modal pada koperasi. 

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

serta memanfaatkan layanan barang yang disediakan oleh koperasi. Pada kajian 

ini, indikator yang digunakan adalah SHU yang sebanding dengan partisipasi 

anggota dimana nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun, serta keaktifan 

anggota dalam melakukan transaksi dengan koperasi.  Selain itu, kesediaan 

anggota menggunakan layanan simpan pinjam pada koperasi juga menunjukkan 

partisipasi anggota dalam menikmati hasil. 

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

koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola.  Meskipun dalam koperasi 

telah ada pengawasan khusus yaitu Badan Pemeriksa, akan tetapi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan (UU No.12/67 pasal 13 ayat 6) yang mengatakan: 

”Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan 

pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha koperasi menurut ketentuan-

ketentuan dalam anggaran dasar”.  Dalam kajian ini, indikator yang digunakan 

dalam menentukan partisipasi anggota dalam mengawasi jalannya usaha pada 

koperasi adalah keaktifan anggota dalam menilai target dan program kerja yang 
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dilakukan oleh pengurus dan pengelola, serta keaktifan anggota dalam 

memberikan kritik dengan tujuan untuk membangun untuk memajukan koperasi. 

 

2.  Variabel Kesejahteraan Anggota  

         Kesejahteraan anggota meliputi peningkatan pendapatan anggota melalui 

pembagian SHU, pemenuhan kebutuhan  anggota (faktor ekonomi), kepuasan akan 

pelayanan simpan-pinjam, terpenuhinya hak–hak dalam organisasi, dan kecukupan 

pendidikan, penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan oleh koperasi.  

 

2.  Masa Keanggotaan 

Masa keanggotaan pada koperasi diartikan sebagai lamanya seseorang menjadi 

anggota pada suatu koperasi. Masa keanggotaan terhitung sejak diterimanya surat 

permohonan sebagai anggota dan berakhir jika anggota tersebut : 

• Meninggal dunia. 

• Atas permintaan sendiri mengundurkan diri sesuai kesepakatan pengurus. 

• Diberhentikan atau dipecat. 

•  Habis masa keanggotaannya pada saat menjadi pengurus yang kemudian 

diperpanjang keanggotaannya sampai habis masa kepengurusan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

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 penelitian ini.  

Instrumen penelitian atau kuesioner beserta soalan-soalan setiap item 

pertanyaannya dapat dilihat seperti pada Lampiran 1 laporan penelitian ini. 
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Tabel 3.1  Rincian Defenisi Operasional Variabel Kajian  

 

Variabel 
Defenisi 
Variabel 

Sub 
Variabel 

Dimensi Indikator Skala 
Kode dan No. 

Item 
Partisipa

si 

anggota 

Partisipasi 

merupakan 

suatu proses 

dimana 

sekelompok 

orang/ 

anggota 

menemukan 

dan 

mengimplim

entasikan ide 

ataupun 

gagasan-

gagasannya 

(Ropke, 

2012) 

Partisipasi 

dalam 

pengambil

an 

keputusan 

Kehadiran Kehadiran anggota dalam rapat Ordinal PA1: 33 

Keaktifan 

anggota 

Keaktifan anggota dalam 

memberikan usul dan saran dalam 

rapat 

Ordinal PA2: 34 

Keaktifan anggota menemukan 

adanya penyimpangan 
Ordinal PA3: 35 

Keaktifan anggota dalam 

memberikan usul dan saran di luar 

rapat 

Ordinal PA4: 36 

Partisipasi 

anngt. 

dalam 

kontribusi 

modal 

Kepatuhan 

membayar 

iuran 

Kepatuhan anggota membayar 

simpanan pokok dan wajib 
Ordinal PA5: 37 

Kerelaan 

menyimpan 

anggt. 

Memiliki simpanan sukarela Ordinal PA6: 38 

Partisipasi 

anggota 

menikmati 

hasil 

SHU SHU yang sebanding Ordinal PA7: 39 

Keaktifan 

bertransaksi 

dan 

menggunakan 

layanan 

simpan pinjam 

anggt. 

Keaktifan anggota bertransaksi Ordinal PA8: 40 

Kesediaan anggota menggunakan 

layanan simpan pinjam 
Ordinal PA9: 41 

Penggunaan 

kredit 

Kesediaan anggota memanfaatkan 

fasilitas kredit 
Ordinal PA10: 42 

Partisipasi 

anggota 

dalam 

mengawasi 

Tingkat 

kunjungan 
Intensitas kunjungan anggota Ordinal PA11: 43 

Memberikan 

kritik dan 

saran 

Keaktifan anggota memberikan 

kritik/saran 
Ordinal PA12: 44 

Keberterimaan usulan dari aggt. Ordinal PA13: 45 
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Variabel 
Defenisi 
Variabel 

Sub 
Variabel 

Dimensi Indikator Skala 
Kode dan No. 

Item 

Kesejah

teraan 

anggota 

Kesejahtera

an anggota  Peningkata

n 

pendapata

n anggota 

Pembagian 

SHU 
SHU yang sebanding Ordinal KA1  

Peningkatan 

SHU 

SHU meningkat setiap tahunnya Ordinal KA2  

SHU telah meningkatkan pendapatan 

anggota 
Ordinal KA3  

Pemenuha

n 

kebutuhan 

Ketersediaan 

kebutuhan 

anggota 

Kebutuhan pokok anggota tersedia 

dalam koperasi 
Ordinal KA4  

Harga barang 

yang lebih 

murah 

Harga barang yang dijual relative 

lebih murah dibandingkan di tempat 

lain (toko/warung/ supermarket/ 

pasar)  

Ordinal KA5  

Peningkatan 

kualitas hidup 

Kualitas kehidupan anggota 

meningkat setelah menjadi anggota 

koperasi 

Ordinal KA6  

Manfaat 

informasi 

Informasi yang diperoleh dari 

pendidikan dan pelatihan bagi 

anggota 

Ordinal KA7  

Pelayanan 

simpan 

pinjam 

anggota 

 

Informasi 

pelayanan 

simpan pinjam 

Pelayanan yang diberikan pengurus 

mengenai informasi simpan-pinjam 

anggota 

Ordinal KA8  

Keramahan 

pengurus 

Keramahtamahan pengurus dalam 

melayani kebutuhan anggota  
Ordinal KA9  

 Penjelasan 

pelayanan 

simpan pinjam 

anggota 

Penjelasan yang diberikan pengurus 

mengenai simpan-pinjam anggota 
Ordinal KA10  

Bunga dan 

fasilitas yang 

diberikan 

koperasi 

 

 

Bunga tabungan dan kredit yang 

diberikan koperasi kepada anggota 
Ordinal KA11  

  
Fasilitas tabungan dan kredit yang 

diberikan koperasi kepada anggota 

 

Ordinal KA12  
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Variabel 
Defenisi 
Variabel 

Sub 
Variabel 

Dimensi Indikator Skala 
Kode dan No. 

Item 

  

Pelayanan 

simpan 

pinjam 

anggota 

Kemudahan 

dan  

kecepatan 

pelayanan 

Kemudahan dalam proses menabung 

dan meminjam  
Ordinal KA13  

  Kecepatan dalam proses pelayanan 

simpan pinjam  
Ordinal KA14  

 Jaminan 

keamanan 
Keamanan menabung  Ordinal KA15  

  
Keakuratan 

data 

Keakuratan atau kebenaran data 

dalam pencatatan tabungan dan 

pinjaman anggota 

Ordinal KA16  

 

Terpenuhi

nya hak-

hak 

berorganis

asi 

Respon 

terhadap 

aduan anggota 

Respon koperasi terhadap aduan dan 

permohonan yang diajukan anggota 
Ordinal KA17  

  Kebijakan dan 

kebebasan 

yang 

diberikan 

koperasi 

kepada 

anggota 

Kebijakan yang diberikan 

manajemen koperasi kepada angt.  
Ordinal KA18  

 
Kebebasan anggota untuk 

berpartisipasi dalam hal manajemen 

dan perencanaan  

Ordinal KA19  

 

Voice 

Hak yang diberikan untuk 

mengeluarkan pendapat (voice) 

kepada anggota  

Ordinal KA20  

Vote 

Hak yang diberikan untuk 

memberikan suara (vote) pada saat 

pemilihan pengurus/pengawas atau 

pemilihan lainnya dalam koperasi. 

Ordinal KA21  

Exit 
Hak yang diberikan untuk keluar 

menjadi anggota (exit) koperasi 
Ordinal KA22  

Realisasi 

saran/usul 

Terealisasinya saran atau usul yang 

diberikan anggota  
Ordinal KA23  

Adanya 

laporan 

keuangan 

Adanya laporan keuangan dan hasil 

kegiatan operasional koperasi kepada 

anggota  

Ordinal KA24  



27 

 

Variabel 
Defenisi 
Variabel 

Sub 
Variabel 

Dimensi Indikator Skala 
Kode dan No. 

Item 

  

Tercukupi

nya 

pendidikan

, 

penyuluha

n dan 

pembinaan 

Kecukupan 

pelatihan 

Pengadakan pelatihan dalam 

mengelola pendapatan dan pola 

konsumsi yang baik kepada anggota 

Ordinal KA25  

 
Kecukupan 

pendidikan/pela

tihan/penyuluha

n  

Pengadaaan pendidikan/ 

pelatihan/penyuluhan untuk 

menumbuhkan kerja sama/ 

mengembangkan potensi individu 

anggota 

Ordinal KA26  

 
Pembinaan/ 

pengarahan 

Pembinaan dan pengarahan tentang 

pola kerja yang efektif kepada 

anggota 

Ordinal KA27  

  

 

Pembinaan 

kepemimpina

n 

Pembinaan kepemimpinan untuk 

mempersiapkan anggota bila terpilih 

sebagai pengurus  

 

Ordinal KA28  
 

 

Masa 

Keangg

otaan 

Masa 

keanggotaa

n pada 

koperasi 

diartikan 

sebagai 

lamanya 

seseorang 

menjadi 

anggota 

pada suatu 

koperasi. 

Lamanya 

menjadi 

anggota 

  

Rasio 

(Tahun, 

bulan) 

MA1 
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F. Analisis Data 

    Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

analisis korelasi dan analisis regresi. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapat 

gambaran mengenai karakteristik responden. Pada kajian ini digunakan metode 

deskriptif (seperti tercantum dalam kuesioner pada halaman pertama). 

 Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis dalam dua tahapan, yaitu 

tahap pertama adalah penelitian pendahuluan dan tahap kedua adalah penelitian 

sebenarnya. Sebelum dilakukan perhitungan dan pengolahan data dengan 

menggunakan alat analisis, maka semua instrumen tersebut harus valid dan reliable. 

Pada tahap penelitian pendahuluan, sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, 

maka atribut-atribut pada kuesioner tersebut perlu diuji terlebih dahulu dengan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Melalui pengujian tersebut diharapkan data yang 

terkumpul benar-benar dapat menggambarkan fenomena yang diukur dan agar hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Umar (2010) mengartikan validitas sebagai suatu pernyataan sampai sejauh 

mana data yang ditampung pada suatu kuisioner dapat mengukur apa yang ingin 

diukur. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

atau atribut-atribut yang ditanyakan dapat dipakai sebagai alat ukur. Jika terdapat 

konsistensi antara variabel satu dengan variabel lainnya, maka kerangka suatu konsep 

yang telah dibangun dapat dikatakan telah memiliki validitas.  

Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengkorelasikan skor setiap item atau pertanyaan dengan skor total. Pengujian 

validitas ini dibantu dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 17. 

Perhitungan indeks validitas yang diperoleh kemudian diuji tingkat korelasinya. Bila 

diperoleh hasil r-hitung > r-tabel  dari product moment pada taraf nyata (α) = 0,05 

maka pertanyaan yang telah disusun pada kuisioner memiliki validitas, atau terdapat 

konsistensi antara variabel satu dengan yang lainnya.  Ataupun cara untuk menguji 

validitas data yang diperoleh, dengan cara melihat nilai 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 tersebut adalah valid. 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat kestabilan suatu alat ukur 

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 
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pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut, dan sebaliknya jika reliabilitas 

alat pengukur tersebut rendah maka alat tersebut dikatakan tidak stabil dalam 

mengukur suatu gejala. Reliabilitas instrument yang digunakan adalah teknik dari 

Cronbach Alpha (Umar, 2002), dengan ketentuan jika instrument memiliki koefisien 

Cronbach Alpha (á) > 0.6, maka instrument tersebut dinyatakan dapat dipercaya 

(reliable). 

Selanjutnya, pada tahap kedua atau penelitian sebenarnya, selain dilakukan uji 

reliabilitas dan validitas terhadap instrument/kuesioner, juga dilakukan uji asumsi 

klasik.  Hal ini dikarenakan, bahwa model regresi linier berganda dapat disebut 

sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi, yang 

kemudian disebut dengan uji asumsi klasik. Uji ini meliputi uji normalitas, uji 

multikoleniaritas dan uji heteroskedasdisitas.   

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 kedalam populasi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya normalitas, dilakukan dengan mengamati penyebaran data 

pada sumbu diagonal pada suatu grafis, dengan dasar yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan adalah: 

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

model regresi memiliki residual yang normal, 

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

diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Singgih, 

2001). 

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). 
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  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). 

       Pada tahap penelitian sebenarnya, dilakukan analisis korelasi dan analisis regresi.  

Analisis korelasi dilakukan untuk mendapatkan adanya keterkaitan pengaruh dari 

variabel yang satu dengan variabel lainnya yang dibangun dalam konstrak penelitian. 

Untuk mengukur hubungan antara variabel partisipasi anggota dan kesejahteraan 

anggota, digunakan rumus koefisien korelasi Rank Spearman. Inti dari analisis 

korelasi ini adalah mengukur kekuatan hubungan antara variabel, tanpa menunjukkan 

adanya hubungan sebab akibat (melalui bantuan komputer dengan menggunakan 

program SPSS).  Metode ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau 

pengaruh antara dua variable atau lebih, dimana kedua variable atau lebih tidak 

mempunyai joint normal distribution dan conditional variance tidak diketahui sama 

lain.  

  Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda, dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menentukan variabel bebas yang secara nyata 

mempengaruhi variabel terikat. Adapun Model Persamaan regresinya adalah: 

Y = α + β1 PA + β2 MA, dimana: 

Y  =  Kesejahteraan Anggota (Y) 

α  =  Konstanta 

β1 β2  =  Koefisien regresi variabel bebas 

PA  =  Partisipasi Anggota  (X) 

MA =  Masa Keanggotaan (M) 
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G.  Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan pada penelitian ini, maka hipotesis penelitian dirumuskan 

sebagai berikut :  

H0 :  Partisipasi anggota dan masa keanggotaan tidak mempengaruhi kesejahteraan 

anggota  

H1  : Partisipasi anggota dan masa keanggotaan mempengaruhi kesejahteraan 

anggota, dimana masa keanggotaan merupakan variable moderator  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

A.1  Analisis Deskriptif Responden Penelitian 

Pada bagian ini akan disampaika mengenai profil koperasi sampel dan profil 

responden atau sampel kajian berdasarkan jenis kelamin, umur, tahap pendidikan, dan 

masa keanggotaan. Pada Tabel 5.1 berikut ini adalah profil koperasi sampel yang 

terpilih untuk berpartisipasi dalam kajian ini, yaitu profil berbagai koperasi yang 

masih aktif dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

 

Tabel 5.1  Profil Koperasi Sampel dan Jumlah Responden 

No. Nama Koperasi Alamat 

Jumlah 

Responden 

(org) 

Jenis 

Koperasi 

1 KSP Surya Abadi 

Mandiri 

Jl. Sei Mencirim No 54 Desa 

Medan Krio Kec. Sunggal   

10 KSP 

2 Koptan Flamboyan       

Petahapan   

Jl. Prona I Kel Petahapan 

Kec Lubuk Pakam   

5 Koperasi 

Jasa 

3 KUD Berkat Desa Pantai Cermin Kab. 

Serdang Bedagai 

5 Koperasi 

Jasa 

4 KSU Sejahtera 

Mandiri Binjai 

Jl. G. Bendahara No.161 

Kel. Pujidadi Binjai Selatan 

10 Koperasi 

Jasa 

5 KSU Syariah Oditor  

Nyaman 

Jl. Apel No.25 LK II 

Sukaramai Binjai Barat 

10 Koperasi 

Jasa 

6 KUD Tani Makmur Kelurahan Alur Dua 

Kecamatan Sei Lepan   

5 Koperasi 

Jasa 

7 Koperasi Rahmad Tani PIR ADB Besitang 

Kecamatan Besitang   

10 Koperasi 

Jasa 

8 KSU Agro Harapan Desa Peria-ria  Kabupaten 

Langkat  

5 KSP 

9 Koperasi Nelayan 

Maju 

Desa Bubun Kecamatan 

Tanjungpura   

5 Koperasi 

Jasa 

10 Koperasi (CU) Rukun 

Damai 

Jl. H M Jhoni No 73  10 Koperasi 

Jasa 

11 KSU Karya Bersama  Jl. Gaperta Ujung No 70   10 Koperasi 

Jasa 

12 Kopdit CU Karya 

Murni  

Jl. Menteng VII No 101b   10 KSP 

13 KSU Kurnia Jl. Halat Gg Makmur No 3   5 KSP 

 

 Ada tiga belas koperasi yang bersedia untuk berpartisipasi menjadi koperasi 

sampel pada penelitian ini.  Sebanyak seratus orang responden dari berbagai jenis 

koperasi yang ada dari beberapa kabupaten di Propinsi Sumatera Utara digunakan 

sebagai responden yang bersedia menjawab soalan pada kuesioner yang diberikan.   



33 

 

Berikut ini, profil responden kajian berdasarkan jenis kelamin, umur, tahap 

pendidikan dan masa keanggotaan.  

 

 

Gambar 5.1. Sebaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Dari Gambar 5.1 di atas, terlihat bahwa dari segi jenis kelamin kebanyakan responden 

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

 

 
 

Gambar 5.2. Sebaran Responden berdasarkan Umur (tahun) 

 

Pada Gambar 5.2, dari segi umur responden anggota koperasi mayoritas berumur 

diantara 35-50 tahun sebanyak 61%, sedangkan yang berumur < 36 tahun sebanyak 

33% dan yang berumur > 51 tahun sebanyak 6%. 

 

 

 
 

Gambar 5.3. Sebaran Responden Pengurus berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Pada Gambar 5.3, dari segi tingkat pendidikan, kebanyakan pengurus koperasi 

memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 45%, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) sebanyak 38% dan Diploma sebanyak 8%, serta Strata I 

(S-1) sebanyak 9%.  

Selanjutnya ditampilkan profil responden kajian berdasarkan masa 

keanggotaannya pada koperasi.  Masa keanggotaan responden menunjukkan seberapa 

lama seorang anggota koperasi telah bergabung atau mendaftarkan diri ke koperasi 

tersebut dengan statusnya yang masih aktif.  Lamanya masa keanggotaan seorang 

anggota koperasi terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu baru (≤ 5 tahun), cukup lama (6 

sampai 10 tahun) dan lama (> 10 tahun).  Pada gambar di bawah berikut ini 

ditunjukkan distribusi responden kajian berdasarkan lamanya masa keanggotaan pada 

koperasi. 

 

 

 
 

Gambar 5.4  Sebaran Responden berdasarkan Masa Keanggotaan 

 

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebaran lama masa keanggotaan 

responden kajian sebanyak 7 orang atau 7%  adalah masih baru (≤ 5 tahun), sedangkan 

masa keanggotaan yang sudah cukup lama (6 – 10 tahun) sebanyak 59 orang atau 

sebesar 59%, dan masa keanggotaan responden yang sudah lama (>10 tahun) adalah 

sebanyak 34 orang (34%).  Sebahagian besar responden kajian memiliki masa 

keanggotaan yang sudah cukup lama.  Rata-rata masa keanggotaan ataupun lamanya 

responden kajian bergabung pada koperasinya adalah selama 9.6 tahun. 
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Lama
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A.2  Penelitian Pendahuluan  

Tujuan utama penelitian pendahuluan ini adalah untuk menguji reliabilitas dan 

validitas dari instrumen yang digunapakai dalam kajian ini.  Reliabilitas menunjukkan 

apakah instrumen atau kuesioner yang dipakai dapat dipercayai untuk mengukur apa 

yang ingin diukur oleh si peneliti.  Validitas menunjukkan bahwa item atau soalan 

yang ada didalam instrumen atau kuesioner dapat dipahami oleh responden, atau 

dengan kata lain item tersebut tidak bersifat ambigu. Untuk itu, sebanyak 30 orang 

responden dilibatkan pada tahap penelitian ini.  

   

A.2.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Dalam Tabel 5.2 diringkaskan hasil ujian reliabilitas pada instrumen kajian, 

sedangkan untuk hasil yang terperinci dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 

selanjutnya. 

 

Tabel 5.2  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen pada Penelitian Pendahuluan 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Kesejahteraan Anggota (KA)  0.777 Reliable 

Partisipasi Anggota (PA) 0.672 Reliable 

 

Dari Tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa kesemua variabel pada instrumen 

kajian adalah dapat dipercaya (reliable) karena memiliki nilai koefisien Cronbach 

alpha masing-masing sebesar 0.777 untuk variabel kesejahteraan anggota dan 0.672 

untuk variabel partisipasi anggota. 

 

A.2.2  Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas yang dilakukan pada setiap item pertanyaan pada instrumen 

yang digunakan pada semua variabel kajian dapat dilihat secara lengkap seperti pada 

Tabel 5.3.  dan Tabel 5.4 berikut ini. 
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Tabel 5.3  Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen pada Penelitian Pendahuluan 

 

Kesejahteraan Anggota (Y)   α = 0.777 Kesejahteraan Anggota (Y)   α = 0.777 Partisipasi Anggota (X)  α  =  0.672 

Item 
Corrected Item Total 

Correlation 
Status Item 

Corrected Item Total 

Correlation 
Status Item 

Corrected Item Total 

Correlation 
Status 

KA1 .392 Valid KA15 .287 Valid PA1 .356 Valid 

KA2 .117 Valid KA16 .303 Valid PA2 362 Valid 

KA3 .221 Valid KA17 .036 Valid PA3 .450 Valid 

KA4 .060 Valid KA18 .111 Valid PA4 .486 Valid 

KA5 .278 Valid KA19 .378 Valid PA5 .227 Valid 

KA6 .390 Valid KA20 .488 Valid PA6 .180 Valid 

KA7 .587 Valid KA21 .611 Valid PA7 .113 Valid 

KA8 .483 Valid KA22 .128 Valid PA8 .142 Valid 

KA9 .192 Valid KA23 -.109 Tak Valid PA9 .519 Valid 

KA10 .199 Valid KA24 .067 Valid PA10 .433 Valid 

KA11 .111 Valid KA25 .746 Valid PA11 .383 Valid 

KA12 .465 Valid KA26 .481 Valid PA12 .179 Valid 

KA13 .267 Valid KA27 .374 Valid PA13 .017 Valid 

KA14 .515 Valid KA28 .230 Valid    
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Tabel 5.4  Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen pada Penelitian Pendahuluan (Revisi) 

  

Kesejahteraan Anggota (Y)   α = 0.793 Kesejahteraan Anggota (Y)   α = 0.793 Partisipasi Anggota (X)  α  =  0.672 

Item 
Corrected Item Total 

Correlation 
Status Item 

Corrected Item Total 

Correlation 
Status Item 

Corrected Item Total 

Correlation 
Status 

KA1 .378 Valid KA15 .246 Valid PA1 .356 Valid 

KA2 .100 Valid KA16 .291 Valid PA2 362 Valid 

KA3 .243 Valid KA17 .003 Valid PA3 .450 Valid 

KA4 .028 Valid KA18 .117 Valid PA4 .486 Valid 

KA5 .295 Valid KA19 .393 Valid PA5 .227 Valid 

KA6 .401 Valid KA20 .506 Valid PA6 .180 Valid 

KA7 .613 Valid KA21 .618 Valid PA7 .113 Valid 

KA8 .499 Valid KA22 .133 Valid PA8 .142 Valid 

KA9 .170 Valid KA24 .104 Valid PA9 .519 Valid 

KA10 .207 Valid KA25 .733 Valid PA10 .433 Valid 

KA11 .129 Valid KA26 .473 Valid PA11 .383 Valid 

KA12 .476 Valid KA27 .384 Valid PA12 .179 Valid 

KA13 .282 Valid KA28 .250 Valid PA13 .017 Valid 

KA14 .522 Valid       
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Dari Tabel 5.3 terlihat bahwa variabel terikat yaitu kesejahteraan anggota memiliki 

nilai Cronbach Alpha sebesar α = 0.777.  Demikian juga variabel bebas partisipasi 

anggota memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar α = 0.672.  Hal ini berarti bahwa 

kedua variabel ini dapat dipercaya (reliable) sebagai instrument yang digunakan 

dalam kajian sebenarnya.   

Untuk menguji validitas instrument dapat dilihat dari nilai Corrected Item 

Total Correlation setiap item pada setiap variable kajian.  Dari Tabel 5.3 di atas 

terlihat bahwa pada variabel kesejahteraan anggota, semua item atau soalan bernilai 

positif atau valid atau sah untuk digunakan pada penelitian sebenarnya, kecuali pada 

item KA23 yang bernilai negative, yaitu sebesar -0.109.  Oleh karena itu item KA23 

ini harus diuji ulang hingga responden dapat memahami maksud dari pertanyaan pada 

item tersebut.   

Selanjutnya, pada Tabel 5.3 di atas, terlihat bahwa pada variable partisipasi 

anggota, nilai Corrected Item Total Correlation setiap item pada variable tersebut 

bernilai positif.  Hal ini dapat diartikan bahwa pada variable partisipasi anggota, 

semua item adalah dinyatakan valid atau sah untuk digunakan pada penelitian 

sebenarnya. 

Dari hasil uji reliabilitas dan validitas pada penelitian pendahuluan ini, 

dilakukan uji ulang terhadap variabel kesejahteraan anggota.  Hasil pengujian setelah 

direvisi dapat dilihat seperti pada Tabel 5.4 di atas.  Dari tabel tersebut, nilai 

Cronbach Alpha pada variabel kesejahteraan anggota meningkat menjadi sebesar α = 

0.793.  

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. 

 

A.3   Penelitian Sebenarnya 

Pada tahapan penelitian sebenarnya dilibatkan sebanyak 100 orang responden 

sebagai anggota koperasi. Pada tahap ini, juga dilakukan uji reliabilitas dan validitas 

terhadap instrumen kajian, serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikoleniaritas dan uji heteroskedastisitas terhadap data yang diperoleh dengan 

tujuan untuk memastikan jawaban responden telah memenuhi asumsi atau andaian 

klasik. 
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A.3.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Berikut ini, pada Tabel 5.5 diringkaskan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner 

penelitian.   

 

Tabel 5.5  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner pada Penelitian Sebenarnya 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Kesejahteraan Anggota (Y)    0.897 Reliable 

Partisipasi Anggota (X) 0.824 Reliable 

 

Dari Tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa variabel kesejahteraan anggota 

memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha sebesar 0.897 dan untuk variabel partisipasi 

anggota memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha sebesar 0.824.  Hal ini berarti 

bahwa semua instrumen variabel kajian adalah reliable, karena memiliki nilai 

Cronbach Alpha ≥ 0.6.  Semua variabel dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

instrumen yang reliabel pada penelitian sebenarnya. 

 

A.3.2  Hasil Uji Validitas 

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

kajian sebenarnya. Pada Tabel 5.6 di bawah ini, dapat dilihat rekapitulasi hasil uji 

reliabilitas dan validitas instrumen kajian pada penelitian sebenarnya. 

Dari hasi uji reliabilitas, dapat dilihat bahwa pada kajian sebenarnya ini yang 

melibatkan sebanyak seratus orang responden, ternyata nilai koefisien Cronbach 

Alpha dari kedua variabel kajian semakin meningkat.  Pada kajian pendahuluan nilai 

koefisien Cronbach Alpha pada variabel kesejahteraan anggota sebesar 0.793, dan 

meningkat menjadi 0.897 pada penelitian sebenarnya, sedangkan nilai koefisien 

Cronbach Alpha untuk variabel partisipasi anggota pada penelitian pendahuluan 

sebesar 0.672  dan meningkat menjadi sebesar 0.824 pada penelitian sebenarnya. 

Dari keterangan di atas, terlihat bahwa semua item yang diukur pada kedua 

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

Oleh karena itu, semua item yang digunakan pada semua variabel kajian adalah valid 

atau sah digunakan dalam mengukur variabel pada kajian sebenarnya.  Berikut ini 

secara lebih detail, pada Tabel 5.6 ditampilkan rekapitulasi hasil uji reliabilitas dan 

validitas instrumen pada penelitian sebenarnya. 
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Tabel 5.6   Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen pada Penelitian Sebenarnya 
 

 

Kesejahteraan Anggota (Y)   α = 0.897 Kesejahteraan Anggota (Y)   α = 0.897 Partisipasi Anggota (X)  α  =  0.824 

Item 
Corrected Item Total 

Correlation 
Status Item 

Corrected Item Total 

Correlation 
Status Item 

Corrected Item Total 

Correlation 
Status 

KA1 .309 Valid KA15 .463 Valid PA1 .419 Valid 

KA2 .333 Valid KA16 .506 Valid PA2 .380 Valid 

KA3 .473 Valid KA17 .502 Valid PA3 .499 Valid 

KA4 .465 Valid KA18 .451 Valid PA4 .479 Valid 

KA5 .477 Valid KA19 .417 Valid PA5 .510 Valid 

KA6 .295 Valid KA20 .440 Valid PA6 .469 Valid 

KA7 .577 Valid KA21 .635 Valid PA7 .479 Valid 

KA8 .656 Valid KA22 .539 Valid PA8 .451 Valid 

KA9 .531 Valid KA24 .193 Valid PA9 .564 Valid 

KA10 .464 Valid KA25 .636 Valid PA10 .517 Valid 

KA11 .486 Valid KA26 .498 Valid PA11 .520 Valid 

KA12 .467 Valid KA27 .466 Valid PA12 .519 Valid 

KA13 .372 Valid KA28 .511 Valid PA13 .267 Valid 

KA14 .564 Valid       
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A.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 :  

 

A.3.4  Uji Normalitas 

Ada beberapa cara dalam melakukan uji normalitas data, seperti melihat 

melalui pola data histogram atau analisis grafik dan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam 

penelitian ini digunakan uji analisis grafik dan uji Normalitas Kolmogorov Smirnov. 

 

 

Gambar 5.5  Pola Data Histogram  

Dari Gambar 5.1 di atas terlihat bahwa . 

Selain melihat dari pola data histogram seperti gambar di atas, normalitas data juga 

dapat dilihat melalui Plot Kemungkinan Normal, seperti gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 5.6   Uji Normalitas menggunakan Plot Kemungkinan Normal 
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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 20, telah diperoleh data sebagai berikut. 

 

. Tabel 5.7  Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

 

 PA KA MA 

N 30 30 30 

Normal Parametersa,b 
Mean 3.774267 3.763067 8.4000 

Std. Deviation .2891804 .2545336 2.21437 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .226 .186 .127 

Positive .118 .128 .127 

Negative -.226 -.186 -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.238 1.020 .693 

Asymp. Sig. (2-tailed) .093 .249 .723 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  

Dari Table 5.7 di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed), menunjukkan bahwa 

semua variabel yang diamati yaitu partisipasi anggota, kesejahteraan anggota dan 

masa keanggotaan, masing-masing memiliki nilai p=0.093; p=0.249; dan p=0.723, 

artinya bahwa semua variabel kajian memiliki p>0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji ini menunjukkan bahwa data dapat diuji 

menggunakan statistik parametrik.   

 

A.3.5  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya suatu 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 5.8  Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Partisipasi Anggota (X) .910 1.098 

Kesejahteraan Anggota  (Y) .440 2.272 

Masa Keanggotaan  (M) .354 2.825 
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Dari hasil uji multikolinearitas didapati bahwa nilai Tolerance dan VIF seperti 

pada Tabel 5.8. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

karena variabel kajian mempunyai nilai Tolerance > 0.10 dan VIF < 10.  

 

A.3.6  Uji Heteroskedastisitas 

 Ujian heteroskedastisitas yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan 

menggunakan cara coloum plot.  Pada Gambar 5.2 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 5.7   Hasil Kajian Kolom Plot 

 

A.3.6  Analisis Korelasi Rank Spearman’s 

Pada tabel di bawah ini disampaikan hasil analisis korelasi Rank Spearman dari 

setiap variable kajian.   

 

 Tabel 5.9  Koefisien Korelasi Rank Spearman dari Variabel Kajian 

 KA PA MA PAxMA 

KA 
Spearman’s rho Correl.coeff. 1    

Sig. (2-tailed)     

PA 
Spearman’s rho Correl- coeff. 0.724** 1   

Sig. (2-tailed) 0.000    

MA 
Spearman’s rho Correl.coeff. 0.526** 0.341 ** 1  

Sig. (2-tailed) 0.000 0.001   

PAxMA Spearman’s rho Correl.coeff. 0.659** 0.537** 0.968** 1 

 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000  
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Dari Tabel 5.10 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yaitu 

partisipasi anggota (PA) dan masa keanggotaan (MA) serta interaksi antara keduanya 

(PAxMA) secara signifikan berkorelasi dengan variabel terikat dengan variabel 

kesejahteraan anggota, dengan koefisien korelasi Spearman’s rho masing-masing 

sebesar rPA = 0.724**, rMA = 0.526** rPAxMA = 0.659**.  Sedangkan variabel masa 

keanggotaan (MA) serta interaksi (PAxMA) secara signifikan berkorelasi dengan 

variabel partisipasi anggota, dengan koefisien korelasi Spearman’s rho masing-masing 

sebesar rMA = 0.341** dan rPAxMA= 0.537**. Adapun interaksi (PAxMA) secara 

signifikan berkorelasi dengan variabel masa keanggotaan (MA), dengan koefisien 

korelasi Spearman’s rho sebesar rPAxMA = 0.968** 

 

A.3.7  Analisis Regresi Linier Berganda  

Pada tabel di bawah ini disampaikan hasil analisis regresi linear berganda dari setiap 

variable kajian. 

 

Tabel 5.10  Ringkasan Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Nilai t Sig. 

Konstanta 0.904 4.650 0.000 

Partisipasi anggota (PA) 0.733 14.056* 0.000 

Masa Keanggotaan (MA) 0.018 2.999* 0.003 

R Square 0.724 

Adjst R Square 0.718 

F-Uji 127.299** 

Sig.(2-ekor) 0.000 

  

Dari Tabel 5.11 di atas, terlihat bahwa kesemua variabel yang diteliti 

menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap kesejahteraan anggota. Selanjutnya, dari 

Tabel 5.11 di atas terlihat bahwa nilai R2 sebesar 0.724, artinya adalah bahwa 

perubahan 72.4% dari variabel kesejahteraan anggota dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas yaitu partisipasi anggota dan lama masa keanggotaan, sedangkan selebihnya 

27.6% dijelaskan  oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dikaji.  

 Nilai F sebesar 127.299** dengan α < 1%, bermakna bahwa variabel bebas 

secara sangat signifikan mempengaruhi kesejahteraan anggota. Dari Tabel 5.11 di atas, 

kemudian diperoleh Model Persamaan Regresi Linier Berganda dari hasil penelitian, 

yaitu sebagai berikut: 
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Y = 0.904 + 0.733 PA +0.018 MA 

 

dimana:  Y =  Kesejahteraan Anggota (KA) 

  PA  =  Partisipasi Anggota  (X) 

MA =  Masa Keanggotaan  (M) 

 

 Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka pengaruh setiap 

variabel ditafsirkan untuk menjelaskan variabel partisipasi anggota, sebagai berikut:  

1.  Konstanta 0.904, bermakna bahwa jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi anggota, maka partisipasi anggota koperasi sebesar 0.904. 

2.  Koefisien regresi 0.733 bermakna bahwa setiap faktor partisipasi anggota 

bertambah 1 (satu) unit, maka kesejahteraan anggota akan meningkat sebesar 0.733.  

3.  Koefisien regresi 0.018 bermakna bahwa setiap faktor masa keanggotaan 

bertambah 1 (satu) unit, maka kesejahteraan anggota akan meningkat sebesar 0.018.  

 

A.4  Hasil Analisis Regresi Berganda Hierarki 

Untuk menguji objektif ketiga, iaitu memastikan samada penyertaan ahli 

sebagai pembolehubah moderator ataupun tidak, dalam menyokong hubungan antara 

pembolehubah bebas iaitu kepemimpinan pengerusi koperasi, budaya organisasi, 

strategi bersaing, inovasi dan motivasi pekerja, dengan pembolehubah bersandar iaitu 

prestasi koperasi, maka digunakan analisis regresi berganda hierarki. Berikut ini 

dibincangkan analisis regresi berganda hierarki pada masing-masing pembolehubah 

bebas kajian terhadap prestasi koperasi sebagai pembolehubah bersandar. 

 

Hasil Analisis Regresi Berganda Hierarki Variabel Masa Keanggotaan 

Berikut ini disampaikan hasil uji analisis regresi berganda hierarki (Lampiran  

10) dengan masa keanggotaan sebagai variabel moderator dan kesejahteraan anggota 

sebagai variabel terikat, serta partisipasi anggota sebagai variabel bebas, diringkaskan 

seperti pada tabel berikut ini. 

Dari  Tabel  , maka hasil kajian menunjukkan bahwa:  

Tahap 1 : Partisipasi anggota (PA) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

kesejahteraan anggota koperasi, dengan koefisien β = 0.836***, dan p = 

0.000. 
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Tabel 5.11  Hasil Analisis Regresi Berganda Hierarki Variabel Masa Keanggotaan 

Variabel  Variabel Terikat (Kesejahteraan Anggota) 

Bebas Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Variabel Model:    

Partisipasi Anggota (PA) 0.836*** 0.786*** 0.666** 

Variabel Moderator :    

Masa Keanggotaan (MA)  0.168** -0.274 

Pengaruh Interaksi:    

PA * MA   0.492 

R2 0.699 0.724 0.725 

R2 adjusted 0.695 0.718 0.716 

R2 Change 0.699 0.026 0.001 

F Change 227.085*** 8.993** 0.316 

 Nota: * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001  

 

Tahap 2 :  Partisipasi anggota koperasi (PA) dan masa keanggotaan (MA) masing-

masing menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan 

anggota koperasi, dengan koefisien β = 0.786*** dan p = 0.000 untuk 

variabel partisipasi anggota, dan dengan koefisien β = 0.168** dan p = 

0.003 untuk variabel masa keanggotaan. 

Tahap 3 :  Pengaruh interaksi antara variabel Partisipasi Anggota (PA) dan Masa 

Keanggotaan (MA), menunjukkan adanya perubahan dalam R2 (ΔR2) 

secara sangat nyata dari tahap satu (ΔR2 = 0.699) ke tahap kedua (ΔR2 = 

0.026) pada p = 0.003. Akan tetapi, tidak ada perubahan yang nyata dari 

tahap kedua (ΔR2 = 0.026) ke tahap ketiga (ΔR2=0.001) pada p = 0.575. 

Demikian juga perubahan dalam F (ΔF) pada interaksi variabel Partisipasi 

Anggota (PA) dengan variabel Masa Keanggotaan (MA) terjadi secara 

sangat nyata dari tahap satu (ΔF = 227.085) ke tahap kedua (ΔF = 8.993) 

pada p = 0.003. Akan tetapi, tidak ada perubahan yang nyata dari tahap 

kedua (ΔF = 8.993) ke tahap ketiga (ΔF=0.316) pada p = 0.575. Ini 

bermakna bahwa interaksi antara partisipasi anggota dan masa 

keanggotaan tidak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anggota 

koperasi, dengan koefisien β = 0.492 dan p = 0.575. 

Kesimpulan: Masa keanggotaan tidak nyata memoderasi hubungan antara partisipasi 

anggota dan kesejahteraan anggota koperasi di Sumatera Utara.  
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B. Pembahasan  

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

diperoleh dari berbagai hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. 

  Dari hasi uji analisis regresi linier berganda berhirarki di atas, terlihat bahwa 

kualitas partisipasi anggota yang baik pada koperasi akan memberikan kesejahteraan 

yang baik pula kepada anggota koperasi tersebut. Demikian pula dengan masa 

keanggotaan, dimana semakin lama masa keanggotaan seseorang dalam koperasi, maka 

akan semakin baik pula kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota tersebut.  

Kesejahteraan anggota yang dimaksud disini adalah semakin meningkatnya pendapatan 

anggota, terpenuhinya kebutuhan anggota, adanya layanan simpan pinjam yang dapat 

diakses oleh anggota, terpenuhinya hak-hak berorganisasi anggota, dan tercukupinya 

pendidikan, penyuluhan dan pembinaan yang diperoleh oleh anggota tersebut dari 

koperasi tersebut.   

 Akan tetapi, semakin tinggi partisipasi seorang anggota yang telah lama lama 

menjadi anggota pada koperasi tersebut, tidak secara nyata memiliki kesejahteraan 

anggota yang baik pula.  Hal ini dikarenakan oleh aktif atau tidaknya seorang dalam 

berpartisipasi pada suatu koperasi, tidak dipengaruhi oleh lama ataupun barunya orang 

tersebut menjadi anggota pada koperasi tersebut.  Walaupun seorang anggota baru saja 

menjadi anggota pada suatu koperasi, akan tetapi apabila anggota tersebut aktif 

berpartisipasi, maka anggota tersebut akan memiliki kesejahteraan yang baik.   

Hal yang sama juga ditemukan oleh Ketaren, Nurlela (2007), yang melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi credit 

union dalam pemberdayaan masyarakat, dengan studi kasus pada Koperasi Credit 

Union Partisipasi Sukamakmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.  

Dikatakannya bahwa partisipasi anggota yang meliputi; jumlah simpanan jumlah 

pinjaman, frekuensi mengikuti pendidikan, lama tunggakan dan lamanya menjadi 

anggota, mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pendapatan anggota 

koperasi tersebut. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Variabel bebas kajian terdiri dari partisipasi anggota dan masa keanggotaan, 

sedangkan variabel terikat adalah kesejahteraan anggota. Instrumen kajian yang 

digunakan untuk mengukur semua variabel adalah kuesioner dengan skala Likert 1-5. 

Pada penelitian tahap awal, telah menguji instrumen penelitian melalui uji 

validitas dan reliabilitas dan telah menemukan konstrak yang tepat untuk setiap 

variabel kajian. Instrumen disusun untuk menjawab tujuan penelitian kedalam bentuk 

daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden. Terdapat 40 item soal meliputi 

seluruh variabel kajian. Telah dilakukan penelitian pendahuluan pada 30 orang 

anggota koperasi untuk menentukan reliabilitas dan validitas instrumen. Dari hasil uji 

reliabilitas dan validitas tersebut, diperoleh nilai koefisien cronbach alpha untuk 

semua variabel kajian adalah reliabel (dapat dipercaya).   

  Selanjutnya untuk memenuhi asumsi pengujian analisis regresi linier berganda, 

maka dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas 

dan uji heteroskedastisitas.  Dari hasil pengujian diperoleh bahwa data telah memenuhi 

ketentuan untuk pengujian selanjutnya.  Dari hasil pengujian analisis regresi berganda 

dan uji korelasi, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat korelasi yang nyata antara semua variabel bebas (partisipasi anggota 

dan masa keanggotaan, serta interaksi keduanya) dengan variable terikat 

kesejahteraan anggota, dengan tingkat korelasi masing-masing sebesar rPA = 

0.724**, rMA = 0.526** rPAxMA = 0.659**.     

2. Diperoleh Model Persamaan Regresi hasil penelitian sebagai berikut:  

Y = 0.904 + 0.733 PA +0.018 MA  

3. Koefisien determinasi R2 sebesar 0.724, artinya adalah 72.4% dari perubahan 

pengaruh partisipasi anggota dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti, 

sedangkan 27.6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

4. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel bebas yaitu 

partisipasi anggota dan masa keanggotaan secara nyata mempengaruhi 

peningkatan kesejahteraan anggota dalam berkoperasi di Sumatera Utara.  
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Variabel bebas partisipasi anggota memberikan pengaruh yang lebih besar 

daripada variabel masa keanggotaan dalam peningkatan kesejahteraan anggota. 

5. Variabel masa keanggotaan tidak nyata dalam memoderasi hubungan antara 

partisipasi anggota dengan kesejahteraan anggota pada koperasi di Sumatera 

Utara.  

 

B.  Saran 

1. Penelitian ini hanya menggunakan alat pengumpul data (instrument) yaitu 

kuesioner, tanpa melakukan wawancara dan terlibat langsung dengan responden, 

sehingga jawaban yang diperoleh hanya berdasarkan data tertulis saja. Untuk itu, 

pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menyertakan teknik wawancara 

dalam proses pengumpulan data. 

2.   Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambah variabel bebas yang lain 

(seperti pengetahuan, budaya organisasi, dan sebagainya sehingga menjadi lebih 

lengkap dan lebih menyempurnakan kuesioner ini. 
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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 

 

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 

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 
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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 

 

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 
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G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Koperasi Indonesia 2013 150 - 

 

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 

No. Judul Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 
Dosen Berprestasi Tingkat Perguruan Tinggi/ 

Kopertis Seluruh Indonesia 

Dirjen Dikti 

No.2718/D/T/2004 
2004 

 

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 2014 

         Pengusul, 

         
         Ir. Ernita, M.P., Ph.D. 
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Lampiran 2. Naskah Publikasi Luaran 

 
ABSTRAK 
Karakteristik utama koperasi adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota 

sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Koperasi berfungsi dan berperan untuk membangun dan 

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Hal tersebut dapat dicapai jika ada partisipasi aktif dari anggota. Partisipasi dapat dilihat 

sebagai suatu alat untuk memuaskan kebutuhan para anggota, artinya semakin tinggi tingkat partisipasi 

maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan anggota. Sedangkan lama masa kenggotaan 

merupakan variable moderating, karena semakin lama seseorang menjadi anggota koperasi maka berarti 

akan semakin tinggi partisipasinya dan akan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Populasi penelitian 

adalah koperasi yang ada di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utar, dan sampel penelitian sebanyak 

seratus orang responden dari tiga belas unit koperasi yang masih aktif yaitu masih menjalankan RAT. 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, dengan skala Likert.  Kesejahteraan anggota merupakan 

variable terikat, dan partisipasi anggota merupakan variable bebas. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi yang nyata antara semua variabel bebas dengan kesejahteraan anggota, dengan 

tingkat korelasi masing-masing sebesar rPA = 0.724**, rMA = 0.526** rPAxMA = 0.659**.   Model 

Persamaan Regresi linear yang diperoleh adalah Y = 0.904 + 0.733 PA +0.018 MA, dengan koefisien 

determinasi R2 sebesar 0.724.  Partisipasi anggota dan masa keanggotaan secara nyata mempengaruhi 

peningkatan kesejahteraan anggota, sedangkan masa keanggotaan tidak nyata dalam memoderasi 

hubungan antara partisipasi anggota dengan kesejahteraan anggota pada koperasi di Sumatera Utara.  

 

Kata kunci :  Kesejahteraan Anggota, Partisipasi Anggota, Masa Keanggotaan, Koperasi Unit Desa  

 

I. LATAR BELAKANG  
         Keberadaan organisasi koperasi di Indonesia memiliki landasan yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam UU No.12 Tahun 

1967, tentang pokok-pokok perkoperasian dan disempurnakan lagi dengan UU No.25 Tahun 1992.  

Sebagai sokoguru perekonomian Indonesia bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

 Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip–prinsip koperasi dan kaidah 

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Oleh karena itu, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. 

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota 

koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity member), yaitu anggota sebagai pemilik dan 

sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm) (Mutasowifin, 2002).  Dari pengertian 

tersebut dapat diketahui bahwa identitas sesungguhnya dari koperasi ditegakkan dari tingginya 

partisipasi anggota dalam melakukan transaksi bisnis dengan koperasinya. 

         Manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi merupakan salah satu konsep penting yang 

membedakannya dengan organisasi yang berorientasi pada laba. Bagi perusahaan–perusahaan swasta, 

mengakumulasi keuntungan sebesar–besarnya adalah hal yang wajar dilakukan. Akan tetapi, sebuah 

koperasi akan kehilangan identitas/jati dirinya bila hanya berusaha meraih pencapaian posisi keuangan 

saja dengan mengabaikan kemanfaatan usaha yang dilakukannya bagi para anggota koperasi 

(Hardjosoekarto, 1994). 

Untuk memenuhi syarat bahwa koperasi bisa dikatakan sebuah organisasi, ia harus merupakan 

suatu sistem kegiatan–kegiatan yang diorganisasikan secara sadar. Ini mengharuskan adanya kegiatan–

kegiatan yang akan ada jika adanya peran serta dari anggota–anggotanya. Jadi peran serta anggota 

adalah mutlak untuk mewujudkan koperasi sebagai sebuah organisasi, sebagaimana dikehendaki oleh 

Undang–undang Koperasi (Swasono, 2003).  

             Koperasi merupakan suatu organisasi yang berkekuatan inti pada anggotanya. Anggota koperasi 

inilah yang harus berpartisipasi aktif terhadap organisasinya dan dengan demikian organisasi koperasi 

juga memberikan imbalan atas partisipasi aktif anggotanya. Partisipasi dapat dilihat sebagai suatu alat 

untuk memuaskan kebutuhan para anggota, artinya semakin tinggi tingkat partisipasi maka akan 

semakin tinggi pula tingkat kemakmuran anggota (Subyantoro, 1999).  

         Peran serta atau partisipasi anggota adalah sangat esensial untuk membangun koperasi sebagai 

suatu organisasi ekonomi rakyat sebagaimana dihajatkan oleh Undang–undang Koperasi. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang pengembangan usaha koperasi seharusnyalah diarahkan pada 

pengembangan peran serta anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 
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                Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut 

mempromosikan usaha–usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumberdaya anggota 

melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga 

anggota semakin professional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya.  

Meningkatnya kesejahteraan hidup anggota, sangat berkaitan dengan terwujudnya peningkatan 

pendapatan para anggotanya. Sedangkan terwujudnya peningkatan pendapatan dikarenakan para 

anggota dapat meningkatkan produksinya yang melalui koperasi dipasarkan dengan harga yang layak. 

Peningkatan produksi hanya akan tercapai, selain karena adanya kegiatan kerja para anggota adalah 

juga karena pihak koperasi mampu memberikan pembinaan–pembinaan, pengarahan–pengarahan dan 

penyuluhan–penyuluhan tentang pola kerja yang menguntungkan (Mutasowifin, 2002).  

         Hal-hal tersebut di atas dapat tercapai jika ada peran serta aktif dari anggota.  Pendidikan, 

pembinaan dan penyuluhan tidak akan berhasil atau dirasakan manfaatnya apabila para anggota tidak 

aktif mengikutinya atau bersikap pasif saat mengikutinya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 

organisasi tidak dapat maksimal mewujudkan tujuan koperasi jika anggota tidak secara aktif mengikuti 

rapat anggota dan menggunakan haknya (voice, vote, dan exit) dengan baik.  

 
2.  METODE 
Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2014.  Penelitian dilakukan di 

beberapa koperasi yang ada di Kota Medan dan Binjai, serta di beberapa kabupaten seperti Kabupaten 

Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Langkat. 

 

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

mendapatkan data pribadi responden, sedangkan metode analisis kuantitatif digunakan untuk 

mendapatkan jawaban responden atas seluruh variable kajian.   

 
Populasi dan Sampel Penelitian  
Populasi dalam penelitian ini adalah semua organisasi koperasi yang aktif, yaitu organisasi koperasi 

yang masih melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Menurut data dari Kantor Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah (2013), bahwa jumlah koperasi di Propinsi Sumatera Utara sebanyak 6,678 

unit, akan tetapi menurut Kantor Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, hanya ± 130 unit 

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

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

oleh suatu lembaga/instansi tertentu.  Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bias atas jawaban 

yang diberikan responden.  Apabila koperasi dikelola oleh suatu lembaga/instansi pemerintah atau non 

pemerintah, maka semua anggota lembaga/instansi tersebut wajib menjadi anggota koperasi, yang 

dicirikan dengan pembayaran iuran yang dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung.  Prinsip 

sukarela untuk menjadi anggota dan berpartisipasi sebagai anggota koperasi hanya dapat dilihat pada 

koperasi yang dikelola oleh masyarakat biasa, dimana anggotanya bergabung dan berpartisipasi secara 

sukarela juga. Untuk itu, penelitian dilakukan pada beberapa Koperasi Unit Desa, Koperasi Pertanian, 

Koperasi Serba Usaha, Koperasi Kredit, dan Koperasi Simpan Pinjam. Dari ± 130 unit populasi 

koperasi yang berkualitas, maka ukuran sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 

100 orang responden sebagai anggota koperasi. 

 
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.  

Adapun defenisi operasional setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Variabel Partisipasi Anggota  

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

mendapatkan dukungan dari para anggotanya, yaitu orang-orang yang sadar dengan keanggotaannya, 

mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu dan bersedia mengikuti aturan permainan dalam 

organisasi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang pemilik dan pelanggannya adalah sama, yaitu 

para anggotanya dan ini merupakan prinsip identitas ganda anggota koperasi (Hendar dan Kusnadi, 

1999). Peningkatan partisipasi anggota diperlukan bagi pengembangan koperasi, baik secara langsung 
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maupun tidak langsung. Peningkatan partisipasi berarti mengikutsertakan semua komponen atau unsur 

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

Berbagai bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas ganda anggota, 

sebagaimana dikemukakan oleh Hanel (1985), yaitu: 

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

pengawasan terhadap koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota. Indikator 

partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan adalah intensitas kehadiran anggota dalam 

berbagai pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh koperasi.  Selain itu faktor keaktifan anggota 

dalam memberikan usul atau pendapat dan saran untuk kemajuan koperasi. 

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

penyimpanan pada koperasi.  Dalam kajian ini, indikator untuk partisipasi anggota dalam 

kontribusu modal adalah kepatuhan atau ketepatan anggota dalam membayar simpanan pokok dan 

wajib setiap bulannya.  Selain itu, adanya simpanan sukarela anggota juga merupakan indikator 

tingginya kesadaran anggota untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kontribusi modal pada 

koperasi. 

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

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

digunakan adalah SHU yang sebanding dengan partisipasi anggota dimana nilainya terus meningkat 

dari tahun ke tahun, serta keaktifan anggota dalam melakukan transaksi dengan koperasi.  Selain 

itu, kesediaan anggota menggunakan layanan simpan pinjam pada koperasi juga menunjukkan 

partisipasi anggota dalam menikmati hasil. 

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

oleh pengurus dan pengelola.  Meskipun dalam koperasi telah ada pengawasan khusus yaitu Badan 

Pemeriksa, akan tetapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No.12/67 pasal 13 ayat 

6) yang mengatakan: ”Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan 

pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam 

anggaran dasar”.  Dalam kajian ini, indikator yang digunakan dalam menentukan partisipasi 

anggota dalam mengawasi jalannya usaha pada koperasi adalah keaktifan anggota dalam menilai 

target dan program kerja yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola, serta keaktifan anggota 

dalam memberikan kritik dengan tujuan untuk membangun untuk memajukan koperasi. 

 

Variabel Kesejahteraan Anggota  

         Kesejahteraan anggota meliputi peningkatan pendapatan anggota melalui pembagian SHU, 

pemenuhan kebutuhan  anggota (faktor ekonomi), kepuasan akan pelayanan simpan-pinjam, 

terpenuhinya hak–hak dalam organisasi, dan kecukupan pendidikan, penyuluhan atau pembinaan 

yang dilakukan oleh koperasi.  

 

Variabel Masa Keanggotaan 

Masa keanggotaan pada koperasi diartikan sebagai lamanya seseorang menjadi anggota pada 

suatu koperasi. Masa keanggotaan terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagai anggota dan 

berakhir jika anggota tersebut : 

• Meninggal dunia. 

• Atas permintaan sendiri mengundurkan diri sesuai kesepakatan pengurus. 

• Diberhentikan atau dipecat. 

•  Habis masa keanggotaannya pada saat menjadi pengurus yang kemudian diperpanjang 

keanggotaannya sampai habis masa kepengurusan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 
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 penelitian ini.  
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Tabel 3.1  Rincian Defenisi Operasional Variabel Kajian  

Variabel Sub 
Variabel 

Dimensi Indikator Skala 

Partisipasi 

merupakan 

suatu proses 

dimana 

sekelompok 

orang/ 

anggota 

menemukan 

dan 

mengimplime

ntasikan ide 

ataupun 

gagasan-

gagasannya 

(Ropke, 2012) 

Partisipasi 

dalam 

pengambila

n keputusan 

Kehadiran Kehadiran anggota dalam rapat Ordinal 

Keaktifan anggota Keaktifan anggota dlm memberi 

usul dan saran dalam rapat 

Ordinal 

Keaktifan anggota menemukan 

adanya penyimpangan 

Ordinal 

Keaktifan anggota dlm memberi 

usul dan saran di luar rapat 

Ordinal 

Partisipasi 

angt. dalam 

kontribusi 

modal 

Kepatuhan 

membayar iuran 

Kepatuhan anggota membayar 

simpanan pokok dan wajib 

Ordinal 

Kerelaan 

menyimpan anggt. 

Memiliki simpanan sukarela Ordinal 

Partisipasi 

anggota 

menikmati 

hasil 

SHU SHU yang sebanding Ordinal 

Keaktifan 

bertransaksi dan 

menggunakan 

layanan simpan 

pinjam anggt. 

Keaktifan anggota bertransaksi Ordinal 

Kesediaan anggota menggunakan 

layanan simpan pinjam 

Ordinal 

Penggunaan kredit Kesediaan anggota memanfaatkan 

fasilitas kredit 

Ordinal 

Partisipasi 

anggota 

dalam 

mengawasi 

Tingkat kunjungan Intensitas kunjungan anggota Ordinal 

Memberikan kritik 

dan saran 

Keaktifan agt member kritik/saran Ordinal 

Keberterimaan usulan dari aggt. Ordinal 

Kesejahteraa

n anggota  

Peningkatan 

pendapatan 

anggota 

Pembagian SHU SHU yang sebanding Ordinal 

Peningkatan SHU SHU meningkat setiap tahunnya Ordinal 

SHU meningkatkan pndptan agt. Ordinal 

Pemenuhan 

kebutuhan 

Ketersediaan 

kebutuhan agt. 

Kebutuhan pokok anggota  Ordinal 

Harga barang yg 

lebih murah 

Harga barang yg dijual lebih murah 

dibandingkan di tempat lain  

Ordinal 

Peningkatan 

kualitas hidup 

Kualitas kehidupan agt  meningkat 

setelah menjadi anggota koperasi 

Ordinal 

Manfaat informasi Informasi yang diperoleh dari 

pendidikan dan pelatihan bg angt 

Ordinal 

Pelayanan 

simpan 

pinjam 

anggota 

 

Informasi layanan 

simpan pinjam 

Layanan mengenai informasi 

simpan-pinjam anggota 

Ordinal 

Keramahan 

pengurus 

Keramah dalam melayani anggota  Ordinal 

Penjelasan layanan 

simpan pinjam agt 

Penjelasan yg diberikan pengurus 

mengenai simpan-pinjam anggota 

Ordinal 

Bunga dan fasilitas 

yang diberikan 

koperasi 

Bunga tabungan dan kredit yang 

diberikan koperasi kepada anggota 

Ordinal 

Fasilitas tabungan dan kredit yang 

diberikan koperasi kepada anggota 

Ordinal 

Pelayanan 

simpan 

pinjam 

anggota 

Kemudahan dan  

kecepatan 

pelayanan 

Kemudahan dalam proses 

menabung dan meminjam  

Ordinal 

Kecepatan dalam proses pelayanan 

simpan pinjam  

Ordinal 

Jaminan keamanan Keamanan menabung  Ordinal 

Keakuratan data Keakuratan atau kebenaran data 

dalam pencatatan tabungan dan 

pinjaman anggota 

Ordinal 

Terpenuhinya 

hak-hak 

berorganisasi 

Respon thd aduan 

anggota 

 

Respon koperasi thd aduan dan 

permohonan yg diajukan anggota 

Ordinal 
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3. ANALISIS DATA 

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

dan analisis regresi. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapat gambaran mengenai karakteristik 

responden. Pada kajian ini digunakan metode deskriptif (seperti tercantum dalam kuesioner pada 

halaman pertama). 

 Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis dalam dua tahapan, yaitu tahap pertama adalah 

penelitian pendahuluan dan tahap kedua adalah penelitian sebenarnya. Sebelum dilakukan perhitungan 

dan pengolahan data dengan menggunakan alat analisis, maka semua instrumen tersebut harus valid dan 

reliable. Pada tahap penelitian pendahuluan, sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, maka 

atribut-atribut pada kuesioner tersebut perlu diuji terlebih dahulu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Melalui pengujian tersebut diharapkan data yang terkumpul benar-benar dapat menggambarkan 

fenomena yang diukur dan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Selanjutnya, pada tahap kedua atau penelitian sebenarnya, selain dilakukan uji reliabilitas dan 

validitas terhadap instrument/kuesioner, juga dilakukan uji asumsi klasik. Uji ini meliputi uji 

normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedasdisitas.  Selanjutnya dilakukan analisis korelasi dan 

analisis regresi.  Analisis korelasi dilakukan untuk mendapatkan adanya keterkaitan pengaruh dari 

variabel yang satu dengan variabel lainnya yang dibangun dalam konstrak penelitian. Untuk mengukur 

hubungan antara variabel partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota, digunakan rumus koefisien 

korelasi Rank Spearman. Inti dari analisis korelasi ini adalah mengukur kekuatan hubungan antara 

variabel, tanpa menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (melalui bantuan komputer dengan 

menggunakan program SPSS).  Metode ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau 

pengaruh antara dua variable atau lebih, dimana kedua variable atau lebih tidak mempunyai joint 

normal distribution dan conditional variance tidak diketahui sama lain.  

  Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda, dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk menentukan variabel bebas yang secara nyata mempengaruhi variabel terikat. Adapun Model 

Persamaan regresinya adalah: 

 
 
 
 

  Kebijakan dan 

Kebebasan agt. 

dlm berpartisipasi 

Kebijakan manajemen kpd agt Ordinal 

Kebebasan agt. berpartisipasi dlm 

manajemen dan perencanaan  

Ordinal 

Voice Hak angt. mengeluarkan pendapat  Ordinal 

 Vote Hak agt. memberikan suara  pd 

saat pemilihan. 

Ordinal 

Exit Hak agt.utk keluar sbg anggota  Ordinal 

Realisasi 

saran/usul 

Terealisasinya saran atau usul 

yang diberikan anggota  

Ordinal 

Adanya laporan 

keuangan 

Adanya laporan keuangan kpd 

anggota  

Ordinal 

Tercukupinya 

pendidikan, 

penyuluhan 

dan 

pembinaan 

Kecukupan 

pelatihan 

Pelatihan dlm mengelola pndptn 

dan pola konsumsi agt 

Ordinal 

Kecukupan 

pendidikan/pelatihan

/penyuluhan  

Utk menumbuhkan kerja sama/ 

mengembangkan potensi anggota 

Ordinal 

Pembinaan/ 

pengarahan 

Tentang pola kerja efektif  bg agt. Ordinal 

Pembinaan 

kepemimpinan 

Utk mempersiapkan agt sbg 

pengurus  

Ordinal 

Masa keanggotaan diartikan 

sebagai lamanya seseorang 

menjadi anggota pada suatu 

koperasi. 

Lamanya menjadi 

anggota 

 Rasio 

(Tahun, 

bulan) 
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4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Uji Penelitian Pendahuluan   

Dalam Tabel 5.2 diringkaskan hasil ujian reliabilitas pada instrumen kajian, sedangkan untuk 

hasil yang terperinci dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 selanjutnya. 

 

Tabel 5.2  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen pada Penelitian Pendahuluan 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Kesejahteraan Anggota (KA)  0.777 Reliable 

Partisipasi Anggota (PA) 0.672 Reliable 

 
Dari Tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa kesemua variabel pada instrumen kajian adalah 

dapat dipercaya (reliable) karena memiliki nilai koefisien Cronbach alpha masing-masing sebesar 0.777 

untuk variabel kesejahteraan anggota dan 0.672 untuk variabel partisipasi anggota. 

Hasil uji validitas yang dilakukan pada setiap item pertanyaan pada instrumen yang digunakan 

pada semua variabel kajian.  Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu kesejahteraan 

anggota memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar α = 0.777.  Demikian juga variabel bebas partisipasi 

anggota memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar α = 0.672.  Hal ini berarti bahwa kedua variabel ini 

dapat dipercaya (reliable) sebagai instrument yang digunakan dalam kajian sebenarnya.   

Dari hasil uji validitas instrument terlihat bahwa pada variabel kesejahteraan anggota, semua 

item atau soalan bernilai positif atau valid atau sah untuk digunakan pada penelitian sebenarnya, kecuali 

pada item KA23 yang bernilai negative, yaitu sebesar -0.109.  Oleh karena itu item KA23 ini harus diuji 

ulang hingga responden dapat memahami maksud dari pertanyaan pada item tersebut.   

Selanjutnya, variable partisipasi anggota, memiliki nilai Corrected Item Total Correlation setiap 

item pada variable tersebut bernilai positif.  Hal ini dapat diartikan bahwa pada variable partisipasi 

anggota, semua item adalah dinyatakan valid atau sah untuk digunakan pada penelitian sebenarnya. 

Dari hasil uji reliabilitas dan validitas pada penelitian pendahuluan ini, dilakukan uji ulang 

terhadap variabel kesejahteraan anggota.  Hasil pengujian setelah direvisi dapat dilihat seperti pada 

Tabel 5.4 di atas.  Dari tabel tersebut, nilai Cronbach Alpha pada variabel kesejahteraan anggota 

meningkat menjadi sebesar α = 0.793.  

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. 

 

Hasil Uji Penelitian Sebenarnya 
Pada tahapan penelitian sebenarnya dilibatkan sebanyak 100 orang responden sebagai anggota 

koperasi. Pada tahap ini, juga dilakukan uji reliabilitas dan validitas terhadap instrumen kajian, serta uji 

asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji heteroskedastisitas terhadap data 

yang diperoleh dengan tujuan untuk memastikan jawaban responden telah memenuhi asumsi atau 

andaian klasik. 

 

Hasil Uji Reliabilitas  
Berikut ini, pada Tabel 5.5 diringkaskan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner penelitian.   

 

Tabel 5.5  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner pada Penelitian Sebenarnya 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Kesejahteraan Anggota (Y)    0.897 Reliable 

Partisipasi Anggota (X) 0.824 Reliable 

 

Dari Tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa variabel kesejahteraan anggota memiliki nilai 

koefisien Cronbach Alpha sebesar 0.897 dan untuk variabel partisipasi anggota memiliki nilai koefisien 

Cronbach Alpha sebesar 0.824.  Hal ini berarti bahwa semua instrumen variabel kajian adalah reliable, 

karena memiliki nilai Cronbach Alpha ≥ 0.6.  Semua variabel dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai instrumen yang reliabel pada penelitian sebenarnya. 

 
Hasil Uji Validitas 

Dari hasi uji reliabilitas, dapat dilihat bahwa pada kajian sebenarnya ini yang melibatkan 

sebanyak seratus orang responden, ternyata nilai koefisien Cronbach Alpha dari kedua variabel kajian 

semakin meningkat.  Pada kajian pendahuluan nilai koefisien Cronbach Alpha pada variabel 

kesejahteraan anggota sebesar 0.793, dan meningkat menjadi 0.897 pada penelitian sebenarnya, 

sedangkan nilai koefisien Cronbach Alpha untuk variabel partisipasi anggota pada penelitian 

pendahuluan sebesar 0.672  dan meningkat menjadi sebesar 0.824 pada penelitian sebenarnya. 
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Dari keterangan di atas, terlihat bahwa semua item yang diukur pada kedua variabel kajian 

memiliki nilai Corrected item total correlation yang bernilai positif.  Oleh karena itu, semua item yang 

digunakan pada semua variabel kajian adalah valid atau sah digunakan dalam mengukur variabel pada 

kajian sebenarnya.   

 

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, seperti melihat melalui pola data 

histogram atau analisis grafik dan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian ini digunakan uji analisis 

grafik dan uji Normalitas Kolmogorov Smirnov. 

 

 
Gambar 5.5  Pola Data Histogram  

 

Dari Gambar 5.1 di atas terlihat bahwa . 

Selain melihat dari pola data histogram seperti gambar di atas, normalitas data juga dapat dilihat melalui 

normalitas data juga dapat dilihat melalui Plot Kemungkinan Normal, seperti gambar berikut ini. 

 

 

 
Gambar 5.6   Uji Normalitas menggunakan Plot Kemungkinan Normal 

 

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 20, telah diperoleh data sebagai berikut. 
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. Tabel 5.7  Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

 PA KA MA 

N 30 30 30 

Normal Parametersa,b 
Mean 3.774267 3.763067 8.4000 

Std. Deviation .2891804 .2545336 2.21437 

Most Extreme Differences 

Absolute .226 .186 .127 

Positive .118 .128 .127 

Negative -.226 -.186 -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.238 1.020 .693 

Asymp. Sig. (2-tailed) .093 .249 .723 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  

Dari Table 5.7 di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed), menunjukkan bahwa semua variabel 

yang diamati yaitu partisipasi anggota, kesejahteraan anggota dan masa keanggotaan, masing-masing 

memiliki nilai p=0.093; p=0.249; dan p=0.723, artinya bahwa semua variabel kajian memiliki p>0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji ini menunjukkan bahwa data 

dapat diuji menggunakan statistik parametrik.   

 
Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya suatu 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 5.8  Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Partisipasi Anggota (X) .910 1.098 

Kesejahteraan Anggota  (Y) .440 2.272 

Masa Keanggotaan  (M) .354 2.825 

 

Dari hasil uji multikolinearitas didapati bahwa nilai Tolerance dan VIF seperti pada Tabel 5.8. 

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena variabel kajian mempunyai 

nilai Tolerance > 0.10 dan VIF < 10.  

 
Uji Heteroskedastisitas 
 Ujian heteroskedastisitas yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan cara 

coloum plot.  Pada Gambar 5.2 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 5.7   Hasil Kajian Kolom Plot 
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Analisis Korelasi Rank Spearman’s 
Pada tabel di bawah ini disampaikan hasil analisis korelasi Rank Spearman dari setiap variable 

kajian.   

 

 Tabel 5.9  Koefisien Korelasi Rank Spearman dari Variabel Kajian 

 KA PA MA PAxMA 

KA 
Spearman’s rho Correl.coeff. 1    

Sig. (2-tailed)     

PA 
Spearman’s rho Correl- coeff. 0.724** 1   

Sig. (2-tailed) 0.000    

MA 
Spearman’s rho Correl.coeff. 0.526** 0.341 ** 1  

Sig. (2-tailed) 0.000 0.001   

PAxMA Spearman’s rho Correl.coeff. 0.659** 0.537** 0.968** 1 

 Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.000  

 

Dari Tabel 5.10 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yaitu partisipasi anggota 

(PA) dan masa keanggotaan (MA) serta interaksi antara keduanya (PAxMA) secara signifikan 

berkorelasi dengan variabel terikat dengan variabel kesejahteraan anggota, dengan koefisien korelasi 

Spearman’s rho masing-masing sebesar rPA = 0.724**, rMA = 0.526** rPAxMA = 0.659**.  Sedangkan 

variabel masa keanggotaan (MA) serta interaksi (PAxMA) secara signifikan berkorelasi dengan variabel 

partisipasi anggota, dengan koefisien korelasi Spearman’s rho masing-masing sebesar rMA = 0.341** 

dan rPAxMA= 0.537**. Adapun interaksi (PAxMA) secara signifikan berkorelasi dengan variabel masa 

keanggotaan (MA), dengan koefisien korelasi Spearman’s rho sebesar rPAxMA = 0.968** 

 
Analisis Regresi Linier Berganda  
Pada tabel di bawah ini disampaikan hasil analisis regresi linear berganda dari setiap variable kajian. 

 

Tabel 5.10  Ringkasan Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Nilai t Sig. 

Konstanta 0.904 4.650 0.000 

Partisipasi anggota (PA) 0.733 14.056* 0.000 

Masa Keanggotaan (MA) 0.018 2.999* 0.003 

R Square 0.724 

Adjst R Square 0.718 

F-Uji 127.299** 

Sig.(2-ekor) 0.000 

  

Dari Tabel 5.11 di atas, terlihat bahwa kesemua variabel yang diteliti menunjukkan pengaruh 

yang nyata terhadap kesejahteraan anggota. Selanjutnya, dari Tabel 5.11 di atas terlihat bahwa nilai R2 

sebesar 0.724, artinya adalah bahwa perubahan 72.4% dari variabel kesejahteraan anggota dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas yaitu partisipasi anggota dan lama masa keanggotaan, sedangkan 

selebihnya 27.6% dijelaskan  oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dikaji.  

 Nilai F sebesar 127.299** dengan α < 1%, bermakna bahwa variabel bebas secara sangat 

signifikan mempengaruhi kesejahteraan anggota. Dari Tabel 5.11 di atas, kemudian diperoleh Model 

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

 
Y = 0.904 + 0.733 PA +0.018 MA 

 

dimana:  Y =  Kesejahteraan Anggota (KA) 

 PA  =  Partisipasi Anggota  (X) 

 MA =  Masa Keanggotaan  (M) 

 

 
Hasil Analisis Regresi Berganda Hierarki 

Untuk menguji objektif ketiga, iaitu memastikan samada penyertaan ahli sebagai 

pembolehubah moderator ataupun tidak, dalam menyokong hubungan antara pembolehubah bebas iaitu 

kepemimpinan pengerusi koperasi, budaya organisasi, strategi bersaing, inovasi dan motivasi pekerja, 

dengan pembolehubah bersandar iaitu prestasi koperasi, maka digunakan analisis regresi berganda 

hierarki. Berikut ini dibincangkan analisis regresi berganda hierarki pada masing-masing pembolehubah 

bebas kajian terhadap prestasi koperasi sebagai pembolehubah bersandar. 
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Berikut ini disampaikan hasil uji analisis regresi berganda hierarki (Lampiran  ) dengan masa 

keanggotaan sebagai variabel moderator dan kesejahteraan anggota sebagai variabel terikat, serta 

partisipasi anggota sebagai variabel bebas, diringkaskan seperti pada tabel berikut ini. 

Dari  Tabel  , maka hasil kajian menunjukkan bahwa:  

 

Tahap 1 : Partisipasi anggota (PA) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan 

anggota koperasi, dengan koefisien β = 0.836***, dan p = 0.000. 

Tahap 2 :  Partisipasi anggota koperasi (PA) dan masa keanggotaan (MA) masing-masing 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan anggota koperasi, dengan 

koefisien β = 0.786*** dan p = 0.000 untuk variabel partisipasi anggota, dan dengan 

koefisien β = 0.168** dan p = 0.003 untuk variabel masa keanggotaan. 

Tahap 3 :  Pengaruh interaksi antara variabel Partisipasi Anggota (PA) dan Masa Keanggotaan 

(MA), menunjukkan adanya perubahan dalam R2 (ΔR2) secara sangat nyata dari tahap 

satu (ΔR2 = 0.699) ke tahap kedua (ΔR2 = 0.026) pada p = 0.003. Akan tetapi, tidak ada 

perubahan yang nyata dari tahap kedua (ΔR2 = 0.026) ke tahap ketiga (ΔR2=0.001) pada 

p = 0.575. Demikian juga perubahan dalam F (ΔF) pada interaksi variabel Partisipasi 

Anggota (PA) dengan variabel Masa Keanggotaan (MA) terjadi secara sangat nyata dari 

tahap satu (ΔF = 227.085) ke tahap kedua (ΔF = 8.993) pada p = 0.003. Akan tetapi, 

tidak ada perubahan yang nyata dari tahap kedua (ΔF = 8.993) ke tahap ketiga 

(ΔF=0.316) pada p = 0.575. Ini bermakna bahwa interaksi antara partisipasi anggota dan 

masa keanggotaan tidak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, 

dengan koefisien β = 0.492 dan p = 0.575. 

Kesimpulan:  Masa keanggotaan tidak nyata memoderasi hubungan antara partisipasi anggota dan 

kesejahteraan anggota koperasi di Sumatera Utara.  

 

Tabel 5.11  Hasil Analisis Regresi Berganda Hierarki Variabel Masa Keanggotaan 

Variabel  Variabel Terikat (Kesejahteraan Anggota) 

Bebas Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Variabel Model:    

Partisipasi Anggota (PA) 0.836*** 0.786*** 0.666** 

Variabel Moderator :    

Masa Keanggotaan (MA)  0.168** -0.274 

Pengaruh Interaksi:    

PA * MA   0.492 

R2 0.699 0.724 0.725 

R2 adjusted 0.695 0.718 0.716 

R2 Change 0.699 0.026 0.001 

F Change 227.085*** 8.993** 0.316 
Nota: * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001  

 

4. PEMBAHASAN  
 Dari hasi uji analisis regresi linier berganda berhirarki di atas, terlihat bahwa kualitas partisipasi 

anggota yang baik pada koperasi akan memberikan kesejahteraan yang baik pula kepada anggota 

koperasi tersebut. Demikian pula dengan masa keanggotaan, dimana semakin lama masa keanggotaan 

seseorang dalam koperasi, maka akan semakin baik pula kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota 

tersebut.  Kesejahteraan anggota yang dimaksud disini adalah semakin meningkatnya pendapatan 

anggota, terpenuhinya kebutuhan anggota, adanya layanan simpan pinjam yang dapat diakses oleh 

anggota, terpenuhinya hak-hak berorganisasi anggota, dan tercukupinya pendidikan, penyuluhan dan 

pembinaan yang diperoleh oleh anggota tersebut dari koperasi tersebut.   

 Akan tetapi, semakin tinggi partisipasi seorang anggota yang telah lama lama menjadi anggota 

pada koperasi tersebut, tidak secara nyata memiliki kesejahteraan anggota yang baik pula.  Hal ini 

dikarenakan oleh aktif atau tidaknya seorang dalam berpartisipasi pada suatu koperasi, tidak 

dipengaruhi oleh lama ataupun barunya orang tersebut menjadi anggota pada koperasi tersebut.  

Walaupun seorang anggota baru saja menjadi anggota pada suatu koperasi, akan tetapi apabila anggota 

tersebut aktif berpartisipasi, maka anggota tersebut akan memiliki kesejahteraan yang baik.   

Hal yang sama juga ditemukan oleh Ketaren, Nurlela (2007), yang melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi credit union dalam pemberdayaan 

masyarakat, dengan studi kasus pada Koperasi Credit Union Partisipasi Sukamakmur Kecamatan 

Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.  Dikatakannya bahwa partisipasi anggota yang meliputi; jumlah 
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simpanan jumlah pinjaman, frekuensi mengikuti pendidikan, lama tunggakan dan lamanya menjadi 

anggota, mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pendapatan anggota koperasi tersebut. 

 
 
5. KESIMPULAN 
Dari hasil pengujian analisis regresi berganda dan uji korelasi, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat korelasi yang nyata antara semua variabel bebas (partisipasi anggota dan masa 

keanggotaan, serta interaksi keduanya) dengan variable terikat kesejahteraan anggota, dengan 

tingkat korelasi masing-masing sebesar rPA = 0.724**, rMA = 0.526** rPAxMA = 0.659**.     

2. Diperoleh Model Persamaan Regresi hasil penelitian sebagai berikut:  

Y = 0.904 + 0.733 PA +0.018 MA  

3. Koefisien determinasi R2 sebesar 0.724, artinya adalah 72.4% dari perubahan pengaruh 

partisipasi anggota dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti, sedangkan 27.6% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.  

4. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel bebas yaitu partisipasi anggota 

dan masa keanggotaan secara nyata mempengaruhi peningkatan kesejahteraan anggota dalam 

berkoperasi di Sumatera Utara.  Variabel bebas partisipasi anggota memberikan pengaruh yang 

lebih besar daripada variabel masa keanggotaan dalam peningkatan kesejahteraan anggota. 

5. Variabel masa keanggotaan tidak nyata dalam memoderasi hubungan antara partisipasi anggota 

dengan kesejahteraan anggota pada koperasi di Sumatera Utara.  

 
6.   SARAN 

1.  Penelitian ini hanya menggunakan alat pengumpul data (instrument) yaitu kuesioner, tanpa 

melakukan wawancara dan terlibat langsung dengan responden, sehingga jawaban yang 

diperoleh hanya berdasarkan data tertulis saja. Untuk itu, pada penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menyertakan teknik wawancara dalam proses pengumpulan data. 

2.   Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambah variabel bebas yang lain (seperti 

pengetahuan, budaya organisasi, dan sebagainya sehingga menjadi lebih lengkap dan lebih 

menyempurnakan kuesioner ini. 
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Lampiran 3. Surat Keterangan dari Lokasi Penelitian 
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Lampiran 4. Kuesioner Penelitian 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama  : ……………………………………………………….….. 

2. Jenis Kelamin  : ▭   Pria   ▭ Wanita 

3. Tempat/Tgl.lahir : ………….………………………………………………. 

4. Saya saat ini berusia :  .................... tahun 

5. Saya sudah menjadi anggota di koperasi ini selama:...........tahun, ...........bulan 

6. Pendidikan terakhir saya adalah:     a. tanpa pendidikan  b. SD  

 c. SMP                           d. SMA                        e. Diploma/Universitas 

 

II. Panduan Pengisian:  

Berilah tanda  √  pada jawaban yang Bpk/Ibu/Sdr/i anggap paling tepat pada lembar 

jawaban yang telah disediakan. Jawaban ini merupakan pendapat yang boleh 

dikategorikan sebagai :  

 
Sangat Tak Setuju  (STS)  

Tak Setuju  (TS)  

Kurang Setuju (KS)  

Setuju  (S)  

Sangat Setuju  (SS)  

 

 

STS= Sangat Tidak Setuju; TS= Tidak Setuju; KS= Kurang Setuju; S= Setuju; SS= Sangat Setuju 

No. Aspek yang dinilai STS TS KS S SS 
KESEJAHTERAAN ANGGOTA      

A. Peningkatan Pendapatan      

1 
SHU yang dibagikan kepada saya sebagai anggota sudah sesuai 

dengan kontribusi saya berikan kepada koperasi 
     

2 
Jumlah SHU yang dibagikan kepada saya sebagai anggota selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. 
     

3 
SHU yang dibagikan kepada saya sebagai anggota secara tidak 

langsung telah meningkatkan pendapatan saya sebagai anggota.  
     

B. Faktor Ekonomi      

4 
Hampir semua kebutuhan pokok saya sebagai anggota sudah tersedia 

di koperasi kami 
     

5 
Harga barang yang dijual di koperasi ini relative lebih murah 

dibandingkan dengan harga di tempat lain (toko, warung, 

supermarket, pasar) 

     

6 
Kualitas kehidupan saya sebagai anggota dapat dikatakan meningkat 

setelah menjadi anggota di koperasi ini 
     

7 
Informasi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan mengenai 

koperasi cukup berguna bagi saya sebagai anggota dalam 

menjalankan usaha saya 
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STS= Sangat Tidak Setuju; TS= Tidak Setuju; KS= Kurang Setuju; S= Setuju; SS= Sangat Setuju 

No. Aspek yang dinilai STS TS KS S SS 

C. Kepuasan Pelayanan Simpan Pinjam      

8 
Saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pengurus 

koperasi mengenai informasi simpan-pinjam  
     

9 
Saya merasa puas dengan keramahtamahan yang diberikan pengurus 

koperasi dalam melayani kebutuhan anggota pada saat menyimpan 

atau meminjam 
     

10 
Saya merasa puas dengan penjelasan yang diberikan pengurus 

mengenai simpan-pinjam 
     

11 
Saya merasa puas dengan bunga tabungan dan kredit yang diberikan 

koperasi kepada anggota koperasi 
     

D. Fasilitas Tabungan Dan Kredit      

12 
Saya merasa puas dengan kemudahan dalam proses pelayanan 

menabung dan meminjam pada koperasi ini 
     

13 
Saya merasa puas dengan kecepatan dalam proses pelayanan simpan 

pinjam pada koperasi. 
     

14 
Saya merasa puas dengan jaminan keamanan menabung pada 

koperasi ini 
     

15 
Saya merasa puas dengan keakuratan  atau  kebenaran data dalam 

pencatatan tabungan dan pinjaman pada koperasi ini 
     

16 
Saya merasa puas dengan respon koperasi terhadap aduan dan 

permohonan yang diajukan pada saat menabung atau meminjam 
     

E. Organisasi      

17 
Saya merasa puas dengan kebijakan yang diberikan manajemen/ 

pengurus/pengelola koperasi selama ini kepada anggota  
     

18 
Saya merasakan adanya kebebasan anggota untuk berpartisipasi 

dalam hal manajemen dan perencanaan pada koperasi ini      

19 
Hak yang diberikan koperasi untuk mengeluarkan pendapat (voice) 

kepada anggota koperasi telah berfungsi dengan baik dan benar  
     

20 
Hak yang diberikan koperasi untuk memberikan suara (vote) pada 

saat pemilihan pengurus, pengawas atau pemilihan–pemilihan lain 

dalam koperasi ini telah berfungsi dengan baik dan benar 

     

21 
Hak yang diberikan untuk keluar menjadi anggota (exit) pada 

koperasi ini telah berfungsi dengan baik dan benar 
     

22 
Hak untuk memberikan informasi/masukan kepada pihak 

manajemen/pengurus/pengelola pada koperasi ini telah berfungsi 

dengan baik dan benar 

     

23 
Saran atau pendapat yang diberikan anggota pada koperasi ini telah 

terealisasi dengan baik oleh pengurus/pengelola 
     

24 
Laporan keuangan dan hasil kegiatan operasional koperasi kepada 

anggota koperasi telah disampaikan dengan baik dan benar 
     

F. Pelatihan, Penyuluhan, Pembinaan dan Pendidikan Anggota      

25 
Koperasi kami mengadakan pelatihan untuk mengelola pendapatan 

secara efektif  
     

26 
Koperasi kami mengadakan pendidikan/pelatihan/penyuluhan untuk 

menumbuhkan kerjasama dan mengembangkan potensi individu 
     

27 
Koperasi kami memberikan  pembinaan/pengarahan dan penyuluhan 

tentang pola kerja yang efektif 
     

28 
Koperasi kami mengadakan pembinaan kepemimpinan untuk 

mempersiapkan anggota jika terpilih menjadi pengurus kelak 
     



71 

 

STS= Sangat Tidak Setuju; TS= Tidak Setuju; KS= Kurang Setuju; S= Setuju; SS= Sangat Setuju 

No. Aspek yang dinilai STS TS KS S SS 

PARTISIPASI ANGGOTA      

A. Pengambilan Keputusan      

1 
Saya selalu mengikuti rapat/pertemuan yang diselenggarakan 

oleh koperasi ini  

     

2 
Saya sering memberikan usul atau saran dalam rapat demi 

kemajuan Koperasi ini 

     

3 
Saya pernah menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan 

pengurus/pengelola pada koperasi ini 

     

4 
Saran dan kritik yang membangun juga pernah saya sampaikan 

tidak hanya di dalam rapat, tapi juga di luar rapat 

     

B. Pemupukan Modal      

5 
Saya selalu menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib 

tepat waktu pada setiap periodenya 

     

6 
Selain simpanan pokok dan simpanan wajib, saya juga 

mempunyai simpanan sukarela pada koperasi ini 

     

C. Menikmati Hasil      

7 
Saya mendapatkan SHU yang sebanding dengan usaha yang 

saya berikan di koperasi ini 

     

8 
Saya sering melakukan transaksi (simpan pijam atau jual beli) 

di Koperasi ini 

     

9 
Saya pernah menggunakan layanan simpan pinjam pada 

Koperasi ini 

     

10 
Saya pernah memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan 

Koperasi ini 

     

D. Mengawasi      

11 
Saya sering mengadakan kunjungan ke Koperasi untuk melihat 

pelaksanaan kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus 

     

12 

Saya pernah memberikan usulan/kritik mengenai pelaksanaan 

kegiatan Koperasi yang dilaksanakan pengurus pada saat rapat 

berlangsung   

     

13 Semua usul yang saya berikan diterima oleh peserta rapat        
 

 

 

 

  



72 

 

Lampiran 5.  Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Partisipasi Anggota pada 

Penelitian Pendahuluan 
 

 
Scale: ALL VARIABELS 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.672 .659 13 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PA1 45.33 11.954 .356 .552 .644 

PA2 45.03 11.826 .362 .704 .643 

PA3 45.17 11.661 .450 .807 .629 

PA4 45.07 11.375 .486 .730 .622 

PA5 45.23 12.668 .227 .373 .665 

PA6 45.20 12.924 .180 .448 .671 

PA7 45.53 13.223 .113 .352 .680 

PA8 45.30 12.976 .142 .636 .678 

PA9 45.10 11.128 .519 .622 .615 

PA10 45.30 11.666 .433 .673 .632 

PA11 45.30 12.286 .383 .389 .643 

PA12 45.83 13.385 .179 .537 .668 

PA13 45.40 13.766 .017 .490 .689 
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Lampiran 6.  Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Kesejahteraan Anggota pada 

Penelitian Pendahuluan 
 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.777 .783 28 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KA1 101.47 43.154 .392 . .766 

KA2 101.43 44.806 .117 . .782 

KA3 101.97 44.930 .221 . .774 

KA4 101.80 45.752 .060 . .782 

KA5 101.53 44.120 .278 . .771 

KA6 101.60 42.731 .390 . .765 

KA7 101.47 40.809 .587 . .754 

KA8 101.70 42.079 .483 . .761 

KA9 101.93 45.099 .192 . .775 

KA10 101.70 44.079 .199 . .777 

KA11 101.57 45.220 .111 . .780 

KA12 101.33 41.816 .465 . .761 

KA13 101.37 43.964 .267 . .772 

KA14 101.43 41.220 .515 . .758 

KA15 101.53 43.775 .287 . .771 

KA16 101.47 43.568 .303 . .770 

KA17 101.80 45.959 .036 . .783 

KA18 101.77 45.495 .111 . .779 

KA19 101.40 42.593 .378 . .766 

KA20 101.60 41.903 .488 . .760 

KA21 101.53 41.637 .611 . .756 

KA22 102.03 45.413 .128 . .778 

KA23 101.60 47.214 -.109 . .793 

KA24 101.73 45.720 .067 . .781 

KA25 101.57 42.530 .746 . .757 

KA26 101.57 41.702 .481 . .760 

KA27 101.47 42.671 .374 . .766 

KA28 101.53 44.740 .230 . .774 
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Lampiran 7.  Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Kesejahteraan Anggota pada 

Penelitian Pendahuluan (Revisi) 
 

Scale: ALL VARIABELS 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variabels in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.793 .796 27 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

KA1 97.70 43.803 .378 . .784 
KA2 97.67 45.540 .100 . .799 
KA3 98.20 45.338 .243 . .790 
KA4 98.03 46.585 .028 . .800 
KA5 97.77 44.530 .295 . .787 
KA6 97.83 43.178 .401 . .782 
KA7 97.70 41.114 .613 . .770 
KA8 97.93 42.478 .499 . .777 
KA9 98.17 45.799 .170 . .792 
KA10 97.93 44.547 .207 . .793 
KA11 97.80 45.614 .129 . .796 
KA12 97.57 42.254 .476 . .778 
KA13 97.60 44.386 .282 . .788 
KA14 97.67 41.678 .522 . .775 
KA15 97.77 44.668 .246 . .790 
KA16 97.70 44.217 .291 . .788 
KA17 98.03 46.792 .003 . .801 
KA18 98.00 46.000 .117 . .795 
KA19 97.63 42.999 .393 . .782 
KA20 97.83 42.282 .506 . .777 
KA21 97.77 42.116 .618 . .773 
KA22 98.27 45.926 .133 . .794 
KA24 97.97 45.964 .104 . .796 
KA25 97.80 43.131 .733 . .775 
KA26 97.80 42.303 .473 . .778 
KA27 97.70 43.114 .384 . .783 
KA28 97.77 45.151 .250 . .789 
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Lampiran 8   Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Partisipasi Anggota pada 

Penelitian Sebenarnya 
 

 
 
Scale: ALL VARIABELS 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variabels in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.824 .826 13 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PA1 46.71 14.935 .419 .451 .816 

PA2 46.63 15.205 .380 .443 .818 

PA3 46.63 14.599 .499 .500 .810 

PA4 46.65 14.593 .479 .458 .812 

PA5 46.63 14.559 .510 .356 .809 

PA6 46.65 13.846 .469 .354 .814 

PA7 46.70 14.051 .479 .420 .812 

PA8 46.69 14.721 .451 .500 .814 

PA9 46.61 14.362 .564 .483 .806 

PA10 46.88 14.349 .517 .536 .809 

PA11 46.84 14.095 .520 .398 .808 

PA12 46.96 14.645 .519 .375 .809 

PA13 46.86 15.576 .267 .142 .826 
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Lampiran 9.   Analisis Reliabilitas dan Validitas Variabel Kesejahteraan Anggota pada 

Penelitian Sebenarnya 
 

 
Scale: ALL VARIABELS 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variabels in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.897 .899 27 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KA1 102.41 60.002 .309 . .897 

KA2 101.76 59.518 .333 . .897 

KA3 102.33 59.072 .473 . .893 

KA4 102.23 59.108 .465 . .893 

KA5 102.17 59.779 .477 . .893 

KA6 102.52 60.212 .295 . .897 

KA7 102.15 58.149 .577 . .891 

KA8 102.14 56.384 .656 . .889 

KA9 102.24 58.346 .531 . .892 

KA10 102.23 58.704 .464 . .893 

KA11 102.13 58.761 .486 . .893 

KA12 102.19 59.368 .467 . .893 

KA13 102.20 60.747 .372 . .895 

KA14 102.16 58.520 .564 . .891 

KA15 102.22 59.042 .463 . .893 

KA16 102.17 58.587 .506 . .892 

KA17 102.35 58.028 .502 . .892 

KA18 102.33 59.112 .451 . .894 

KA19 102.26 59.346 .417 . .894 

KA20 102.35 59.119 .440 . .894 

KA21 102.19 57.873 .635 . .890 

KA22 102.47 57.969 .539 . .892 

KA24 102.30 61.343 .193 . .899 

KA25 102.16 58.580 .636 . .890 

KA26 102.12 58.895 .498 . .893 

KA27 102.20 59.152 .466 . .893 

KA28 102.18 59.644 .511 . .893 
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Lampiran 10.  Hasil Uji  Analisis Regresi Linier Berganda 

 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 
PAxMA, RPA, 

MAb 
. Enter 

a. Dependent Variable: RKA 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .851a .725 .716 .1570148 .725 84.373 3 96 .000 1.368 

a. Predictors: (Constant), PAxMA, RPA, MA 

b. Dependent Variable: RKA 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6.240 3 2.080 84.373 .000b 

Residual 2.367 96 .025   

Total 8.607 99    

a. Dependent Variable: RKA 

b. Predictors: (Constant), PAxMA, RPA, MA 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Toleran

ce 

VIF 

1 

(Consta

nt) 
1.341 .801 

 
1.674 .097 

     

RPA .622 .205 .666 3.027 .003 .836 .295 .162 .059 16.902 

MA -.029 .085 -.274 -.348 .729 .403 -.036 -.019 .005 217.061 

PAxMA .012 .021 .492 .562 .575 .567 .057 .030 .004 267.740 

a. Dependent Variable: RKA 
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