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1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan pembangunan
ekonomi. Di satu sisi pembangunan ekonomi dapat memperbaiki
kondisi perempuan dan menurunkan ketimpangan antara laki-laki
dan perempuan. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam ekonomi
merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih
banyak perempuan yang bekerja, ekonomi akan tumbuh. Kenaikan
partisipasi perempuan dalam angkatan kerja akan mengantar pada
penurunan kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki
dalam angkatan kerja. Hal ini pada gilirannya akan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

[halaman ini sengaja dikosongkan]
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Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
telah berinovasi untuk memberdayakan perempuan dan memberikan
perlindungan bagi perempuan dan anak. Di tahun 2016, salah satu
program unggulan yang telah dikumandangkan di seluruh pelosok
negeri adalah mencoba untuk mengajak masyarakat untuk peduli
dan bergerak bersama dalam usaha untuk mengakhiri kesenjangan
akses ekonomi bagi perempuan. Asaolu (2014) berpendapat bahwa

koperasi sangat berpotensi menjadi instrumen penting bagi wanita
untuk melakukan transformasi sosial, terutama di daerah pedesaan.
Apabila koperasi dikelola dengan tepat akan memberikan kekuatan
yang besar pada perekonomian bangsa Indonesia terutama melalui
partisipasi para wanita di dalamnya. Akan tetapi sebagian besar
perempuan di Indonesia belum memahami arti dan keberadaan
koperasi saat ini. Sebahagian besar perempuan, khususnya yang
tinggal pedesaan tidak mengetahui keberadaan koperasi tersebut atau
kurang memahami karakteristik sosial-ekonomi dasar yang menjadi
prasyarat untuk berpartisipasi dalam koperasi.
Kurangnya hak sosial, ekonomi dan hukum bagi kaum wanita
telah menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam
pengambilan keputusan dan posisi kepemimpinan dalam koperasi.
Smentara kondisi rumah tangga yang serba kekurangan telah memaksa
perempuan untuk ikut terjun dalam dunia kerja dan usaha dengan
sejumlah faktor juga turut berpengaruh dalam membatasi keterlibatan
perempuan dalam jenis pekerjaaan tertentu yang mereka lakukan.
Hampir di sebahagian besar koperasi sering kita jumpai dimana
jumlah anggota didominasi oleh laki-laki, pada hal menurut Pratama
(2013) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan
dalam pemberdayaan perempuan adalah melalui koperasi. Hal ini
yang dulunya telah digagas oleh ibu-ibu melalui sistem arisan dan
akhirnya diterapkan rasa kebersamaan ini dalam koperasi simpan
pinjam saat ini. Hal ini juga dimaksudkan agar kemandirian kaum
perempuan semakin kuat termasuk dalam meningkatkan kemampuan
perekonomian dan kesejahteraan keluarganya. Selain itu, kaum
wanita memiliki banyak keunggulan dalam pengelolaan manajemen
dan keuangan dibandingkan kaum lelaki. Dengan kelebihan ini kaum
wanita sangat potensial mengembangkan usaha yang mereka tekuni
melalui koperasi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya
mendorong partisipasi dan tindakan kolektif masyarakat melalui
Program Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal
atau P3EL dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan perempuan.
Salah satu implementasinya adalah program pembentukan Koperasi
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Wanita (kopwan) di setiap desa/kelurahan dalam wilayah Provinsi
Sumatera Utara. Sasaran utamanya adalah kaum perempuan.
Perempuan diyakini memiliki potensi dan modal besar untuk
meningkatkan kualitasnya agar sejajar dengan laki-laki. Kaum
perempuan yang memiliki jumlah seimbang dengan jumlah laki-laki
merupakan subyek penting dalam pembangunan. Kaum perempuan
memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan keluarga,
sehingga harus diberi kesempatan ekonomi untuk memperoleh akses
terhadap sumberdaya ekonomi. Pada saat perempuan berusaha, maka
mereka akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Banyaknya
permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dalam usaha
produktif akibat adanya diskriminasi gender akan dapat dipecahkan
dan dicarikan solusinya ketika perempuan berkelompok bersama
sesama kaumnya. Salah satunya adalah bergabung dalam wadah yang
memiliki legalitas hukum seperti koperasi wanita.
Penelitian menyebutkan bahwa koperasi wanita dapat membantu
mengatasi masalah-masalah seperti mengurangi pengangguran,
perbaikan kesehatan, peningkatan pendidikan, mengatasi masalah
gender dan mengurangi kemiskinan. Dampak usaha mikro yang
ditekuni oleh perempuan, telah meningkatkan ekonomi perempuan
khususnya dan ekonomi keluarga pada umumnya. Usaha mikro juga
menciptakan lapangan kerja bagi rumah tangga di sekitar usaha
mikro, terutama tenaga kerja perempuan. Data yang diperoleh
dari lapangan menunjukkan bahwa 67% dari tenaga yang diserap
usaha mikro adalah perempuan, sedangkan tenaga kerja laki-laki
33% (Hastuti, 2003). Dan koperasi wanita sangat dibutuhkan para
perempuan pengusaha mikro itu dalam mengembangkan usahanya.
Dengan adanya koperasi wanita, perempuan pengusaha mikro
menjadi mudah dalam mengakses modal untuk meningkatkan
usahanya. Simalungun memiliki jumlah koperasi wanita terbanyak
di Sumatera Utara, namun ternyata belum memberikan dampak
yang signifikan dalam menanggulangi kemiskinan di SUMUT.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan
Pada Maret 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di
Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.343,86 ribu jiwa atau sebesar
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9,01 % terhadap total penduduk. Jumlah penduduk miskin tersebut
meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada
Maret 2020. Terlihat pada data tersebut bahwa penduduk miskin di
Sumatera Utara paling banyak tinggal di pedesaan, jumlahnya dua
kali lebih banyak daripada di kota, bisa diartikan bahwa Koperasi
Wanita yang ada di setiap desa di wilayah Sumatera Utara belum bisa
berperan banyak dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan. Fakta
yang tidak sejalan itu menarik untuk diteliti karena koperasi wanita
seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraaan kaum perempuan
yang otomatis akan mengurangi angka kemiskinan di desa. Padahal
seharusnya keberadaan koperasi wanita di setiap desa di Sumatera
Utara bisa membantu mengurangi kemiskinan di desa, terlebih
kemiskinan pada perempuan. Hal ini karena koperasi wanita memiliki
beberapa keunggulan, diantaranya adalah keunikan di mana koperasi
wanita dikhususkan bagi kaum perempuan dan koperasi wanita
memiliki modal sosial berupa norma, jaringan, dan kepercayaan yang
diperlukan oleh perempuan desa untuk bisa mengembangkan diri.
Koperasi wanita juga berperan sebagai lembaga keuangan mikro bagi
perempuan desa yang selama ini mengandalkan rentenir. Memberikan
kredit kepada perempuan sudah terbukti mampu meningkatkan
pendapatan rumah tangga dan memperluas wawasan mereka lewat
pembentukan kelompok. Pemberian kredit mikro bukan hanya soal
memberi orang peluang ekonomi, namun menyangkut komunitas
dan tanggung jawab (Yunus, 1997). Pada akhirnya menarik untuk
diketahui apakah koperasi wanita benar-benar mempunyai peran
dalam menanggulangi kemiskinan pada perempuan di desa.
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2
PROGRAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN MELALUI
KOPERASI

A. Pemberdayaan Perempuan
1. Pengertian Pemberdayaan
Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang
berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai
sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan
dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum
berdaya (Sulistiyani, 2004)
Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi
berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya,
pemberdayaan juga harus ditujukan pada kelompok atau lapisan
masyarakat yang tertinggal (Onny, S. Prijono, 1996). Jadi dapat
disimpulkan Pemberdayaan yaitu sebuah proses dan tujuan untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok maupun
individu yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu
yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pada keadaan
atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial. Masyarakat

yang berdaya dan memiliki pengetahuan dan mampu memenuhi
kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial
seperti memiliki kepercayaan diri dan mempunyai mata pencarian
dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Edi Suharto, 2014)
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya
kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan
atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka juga
dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan
dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa
yang mereka perlukan.
Untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang
berkesinambungan yaitu:
a. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan
harus lebih dipihak dari pada laki-laki.
b. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan
perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol,
dan mengambil manfaat.
c. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas
(Riant Nugroho, 2014).

2. Strategi Pemberdayaan Perempuan
Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang
yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam
pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai
perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan
dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan
sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di
ikut sertakan dalam pembangunan. Tujuan dari pendekatan ini
adalah menekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan,
khususnya terkait dengan pemberdayaan perempuan, sedangkan
sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa. Untuk meningkatkan
akses perempuan agar supaya bisa meningkatkan pemberdayaan.
Adapun strategi yang dijalankan untuk meningkatkan pemberdayaan
perempuan, seperti melalui kegiatankegiatan keterampilan yang
diantaranya menjahit, menyulam, bordir dan lain sebagainya.
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Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan
peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu
mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui
pembinaan dan mengasah keterampialan perempuan khususnya
dalam penelitian ini yaitu dibidang Home Industry.

3. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang
Ekonomi Melalui Home Industry
Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia
khususnya di daerah perdesaan, perempuan memiliki keterbatasan
dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti
rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja,
dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga.
Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang
dikenal dengan istilah “tripple burden of women”, yaitu perempuan
harus melakukan produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di
masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan
untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat
terbatas. Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di
bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan
memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama
dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.
Tujuan dari program permberdayaan perempuan adalah:
a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan
diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif
(subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembagunan seperti
yang terjadi selama ini.
b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan
dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana,
maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
c. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola
usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar
untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun
untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri
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d. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat
lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat
terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah
tempat tinggalnya.
Pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan di bidang
ekonomi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha,
khususnya dalam hal ini adalah usaha Home Industry. Ada lima
langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan
kemampuan berwirausaha bagi perempuan yaitu:
a. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun
dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka,
melalui berbagai program pelatihan.
b. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran
produk.
c. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan
pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha.
d. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
e. Membuat Usaha Mikro (Jaringan Usaha Mikro Perempuan atau
Forum Pelatihan Usaha).
Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam Home Industry,
hal yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim yang kondusif,
dapat dilakukan dengan: (Roosganda Elizabeth, 1996).
a. Mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimiliki.
b. Menciptakan aksebilitas terhadap
menjadikannya semakin berdaya.

berbagai

peluang

yang

c. Tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti
keberpihakan untuk mencegah dan membatasi persaingan yang
tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap yang lemah
oleh yang kuat.
Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan maka ada 4
(empat) langkah strategi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:
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a. Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment).
b. Kesetaraan Gender (Gender Equality).
c. Pemberian Peluang dan Penguatan Aksi (Affirmative Action).
d. Harmonisasi (Sinkronisasi Peraturan atau Perundang-undangan
dan Kebijakan) (Synchronization of Regulations and Policies) (Julia
Cleves Mosse, 1996).

B. Home Industry
1. Pengertian Home Industry
Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman.
Sedang Industry dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk
barang dan ataupun perusahaan. Home Industry adalah rumah usaha
produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai
perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di
rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No.
9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha
dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp. 1.000.000.000. Kriteria lainnya dalam UU No. 9
Tahun 1995 adalah: milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung
atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar dan
berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun
tidak (Ari Fadianti, dan Dedi Purwana, M. Buss, 2011)
Home Industry juga dapat dikatakan industri rumah tangga,
karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga
(Eci Ernawati, 2015). Jadi dapat disimpulkan Home Industry produk
barang atau usaha kecil yang mengelola bahan mentah menjadi bahan
setengah jadi dan diolah lagi menjadi barang yang sangat bermanfaat
bagi manusia. Disebut usaha kecil dikarenakan kegiatan ekonomi ini
dipusatkan dirumah dan dikelola keluarga. Menurut kajian buku lain
pengertian Home Industry adalah suatu unit usaha dalam sekala kecil
yang bergerak dalam bidang bidang industri tertentu.
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Adapun kriteri-kriteria Home Industry yang peneliti temukan
yaitu:
a. Tidak ada pemberi kerja (seseorang, perorangan atau badan
hukum).

Industri di pedesaan mempunyai manfaat yang besar, karena:
a. Dapat memberikan lapangan kerja pada penduduk pedesaan yang
umumnya tidak bekerja secara utuh,

b. Pekerja home indutry bekerja atas usaha mandiri.

b. Memberikan tambahan pendapatan tidak saja bagi pekerja atau
kepentingan keluarga, tetapi juga anggota anggota keluarga lain,

c. Memungkinkan untuk merekrut orang lain (dalam jumlah yang
mungkin tidak besar), dan orang lain yang direkrut tersebut bisa
berstatus karyawan.

c. Dalam beberapa hal mampu memproduksi barang-barang
keperluan penduduk setempat dan daerah sekitarnya secara lebih
efisien dan lebih murah dibanding industri besar

d. Yang memberikan upah adalah yang memiliki Home Industry.
Pemilik Home Industry mendapatkan keuntungan dan karyawan
memperoleh upah.

Hal lain yang perlu diperhatikan terhadap industri kecil adalah
lokasi industri. Lokasi industri sangat berpengaruh terhadap
kemajuan usaha industri tersebut. Secara teoritis yang berlokasi
ditempat yang mudah mendapatkan bahan baku, tenaga kerja, modal,
pemasaran akan dapat berkembang dengan baik. Adapun syarat lokasi
yang baik meliputi: tersedianya bahan mentah atau dasar, tersedianya
sumber tenaga alam maupun manusia, tersedianya tenaga kerja yang
berpengalaman dan ahli untuk dapat mengolah sumber sumber
daya, tersedianya modal, transportasi yang lancar, organisasi yang
baik untuk melancarkan dan mengatur segala sesuatu dalam bidang
industri. Keinsyafan dan kejujuran masyarakat dalam menanggapi
dan melaksanakan tugas, mengubah dari daerah agraris ke daerah
industri.

e. Para pekerja ini umumnya berhubungan langsung dengan pasar.
Mereka menghadapi persaingan langsung dengan perusahaanperusahaan lain.
f. Hasil produksi ditentukan oleh pekerja Home Industry itu sendiri.
Para pekerja juga biasa mengatur bahan baku dan alat-alat terkait
lainnya sendiri, dan menanggung semua biaya untuk memproduksi
barang. Pengembangan industri kecil di pedesaan mempunyai
peranan yang sangat penting dan strategis karena:
a. Letaknya di daerah pedesaan, maka diharapkan tidak menambah
migrasi ke kota atau dapat mengurangi urbanisasi.
b. Sifatnya padat tenaga kerja dapat menampung pengangguran dan
meningkatkan pendapatan keluarga.
c. Masih dimungkinkan bagi tenaga kerja industri kerajinan untuk
bekerja disektor pertanian sebagai petani maupun buruh tani saat
luang karena letaknya yang dekat.
d. Penggunaan teknologi yang sederhana, mudah dipelajari dan
dilaksanakan. Industri kecil atau industri kerajinan sangat
bermanfaat bagi penduduk, terutama penduduk golongan
ekonomi lemah, karena sebagian besar pelaku industri kecil adalah
penduduk golongan tersebut.

2. Peranan Strategi Home Industry
Home Industry memiliki peranan yang sangat penting dalam
mendorong pembangunan pedesaan. Upaya memberdayakan industri
perdesaan bukanlah hal yang baru (Herman Malik, 2015)
Pada umumnya industri kecil berkembang karena adanya
semangat kewirausahaan masyarakat lokal. Keberadaan industry
kecil dapat berpotensi sebagai bergerak tumbuhnya kegiatan ekonomi
di suatu kawasan yang meningkatkan kesejahteraan penduduk,
maka disampaikan bahwa beberapa keunggulan industri kecil yang
bersekala besar, yaitu:
a. Inovasi teknologi lebih mudah dalam pengembangan produk,
b. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil,
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c. Kemampuan menciptakan kesempatan cukup banyak atau
penyerapannya terhadap tenaga kerja,
d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi
pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan
skala besar yang pada umumnya sangat birokratis,
e. Terdapat dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan

3. Karakteristik Home Industry
Karakteristik Home Industry yaitu antara lain sebagai berikut:
a. Usaha yang biasanya berbentuk relatif kecil.
b. Usaha yang biasanya dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut
owner-manager yang biasanya bertindak sebagai pimpinan yang
memberikan arah kepada beberapa karyawan yang tidak terlalu
banyak dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha.
c. Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang
oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang
lain.
d. Hubungan antara management dengan karyawan bersifat sangat
dekat.
e. Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional.

4. Klasifikasi Home Industry
Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja meliputi:
a. Industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga
kerja yang kurang dari 4 orang . industri ini memiliki modal yang
terbatas, tenaga kerja yang berasal dari keluarga, dan pemilik dan
pengelola industry merupakan kepala rumah tangga itu sendiri
atau keluarga sendiri.
b. Industri kecil, yaitu industry yang tenaga kerjanya berjumlah
sekitar 5 sampai 19 orang, memiliki modal yang relatif kecil,
tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sendiri atau masih ada
hubungan keluarga.
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c. Industri sedang, yaitu industry yang mempunyai tenaga kerja yang
berjumlah 20 sampai 99 orang, memiliki modal yang cukup besar,
tanaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu, pemimpin
memiliki kemampuan manajerial.
d. Industri besar, yaitu industry yang mempunyai tenaga kerja yang
lebih dari 100 orang, memiliki modal yang cukup besar bentuk
pemilikan saham, tenaga kerja memiliki keterampilan khusus,
pimpinan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (Tulus
Tambunan, 2002)
Home Industry sulam kain ini termasuk dalam klasifikasi industri
sedang, karena di dalamnya terdapat sekitar 20 sampai 99 tenaga
kerja. Dimana Home Industry sulam kain ini memiliki modal yang
cukup besar dan tenaga kerja mempunyai keterampialn khusus.

C. Program Pemberdayaan Perempaun
Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, maka bermunculan
program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan
perempuan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh
masyarakat/LSM, tetapi program-program ini sifatnya masih top-down
(intruksi dari pusat ke daerah secara seragam), sehingga jarang ada
program yang bertahan lama (Hit and Run). Proyek selesai, program
penanggulangan kemiskinan selesai pula yang penting adalah
laporan keuangan secara administratif bisa dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka program-program yang tumbuh dan
berkembang dari masyarakat akar rumput (lokal) melalui kelompokkelompok tradisional (traditional indigenous grouping) yang telah hidup
di masyarakat seperti kelompok arisan, pengajian, pembagian beras
untuk masyarakat miskin kegiatan usaha ekonomi yang berbasis
masyarakat menjadi hal yang efektif dan strategis untuk penanganan
masalah kemiskinan di komunitas lokal. Hal ini sependapat dengan
yang mengemukakan bahwa dalam rangka pembangunan sosial perlu
memperhatikan:
a. Ketersediaan pelayanan sosial di tingkat lokal (tradisional,
ekonomi, sosial) sehingga memudahkan Social Service Deliven; yang
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relatif lebih dekat, cepat, dan murah.
b. Community Institution (Community Based System), bagaimana
keberfungsian lembaga-lembaga pelayanan sosial baik dari
kelompok-kelompok tradisional, lembaga pelayanan ekonomi,
lembaga pelayanan sosial
Strategi ini juga merujuk pada perubahan paradigma pembangunan
dari sentralisasi menjadi desentralisasi di mana kecenderungan
pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat warga melalui infrastruktur
sosial masyarakat tingkat lokal menjadi hal yang strategis khususnya
bagi perempuan dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan
sosial warganya di suatu lingkungan. Keberadaan wahana masyarakat
lokal ini menjadi hal yang penting karena eksistensinya mengarah
pada kohesivitas masyarakat

c. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan Kemampuan
Kelembagaan Pengurusan Tamaan Gender.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan, di samping
peran institusi-institusi pemerintah dan lembaga-lembaga yang
memiliki visi pemberdayaan perempuan, terutama organisasi
perempuan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam
setiap tahap dan proses pembangunan.

Ada beberapa program pemerintah yang mendukung upaya-upaya
pemberdayaan wanita ini. Dalam PROPENAS, terdapat tiga program
utama yang dikembangkan untuk memberdayakan dan meningkatkan
peranan dan kedudukan perempuan dalam upaya pengarusutamaan
gender/pemberdayaan perempuan, antara lain:
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Wanita.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan
peranan perempuan sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga
dan sebagai mahluk sosial, terutama di bidang-bidang hukum,
ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya. Dalam bidang
Ekonomi diprioritaskan pada pembangunan ekonomi, khususnya
ketenaga-kerjaan baik sektor formal maupun informal.
b. Program Pembangunan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan
Perempuan.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan menserasikan
berbagai kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan di
berbagai bidang pembangunan. Upaya ini dilakukan tidak hanya
pada tingkat nasional, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya
sesuai dengan semangat desentralisasi adalah pada tingkat
daerah (propinsi dan kabupaten).
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3
UPAYA MENSEJAHTERAKAN
KELUARGA MELALUI
KOPERASI WANITA

A. Toeri Kesejahteraan
1. Pengertian Kesejahteraan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan
bahwa bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah
memajukan kesejahteraan umum. Istilah “kesejahteraan umum”
yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai arti yang
sama dengan istilah “kesejahteraan sosial” yang tercantum dalam
Bab XIV UUD 1945.

[halaman ini sengaja dikosongkan]
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa
kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan
fungsi sosialnya. Pengertian kesejahteraan yang dimaksud dalam
UUD 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV serta dalam
UU No. 11/2009 mempunyai padanan secara internasional dengan
konsep kesejahteraan, yaitu “the achievement of social welfare means, first

and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations”. Social walfare
yang dimaksud dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan
umum ataupun kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan merupakan konsep yang abstrak karena
keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi
yang dianut oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan
sebagai ukuran ketersediaan material, tetapi perlu dikaitkan dengan
pandangan hidup bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan hanya
menjadi cita-cita individu secara perorangan, namun juga menjadi
tujuan sekumpulan individu yang terhimpun dalam suatu negara
sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan
individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu
merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang
sebagai individu, sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan
kesejahteraan yang dirasakan oleh semua orang dalam satu kesatuan.
Berdasarkan asal kata, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”
yang mengandung pengertian dari bahasa Sansekreta “cetera” yang
artinya “payung”. Asal kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud
dengan kesejahteraan yang terkandung dalam “cetera” adalah
orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari
kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga
hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.
Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang
dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga
sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok
agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta
hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan
kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan
untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhankebutuhan keluarga dan masyarakat
Beberapa paradigma kesejahteraan sosial, salah satunya adalah
paradigma developmental atau model kesejahteraan developmental.
Paradigma ini merupakan konsepsi tentang sistem kesejahteraan
sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (social justice)
yang menekankan pada aspek kesetaraan, kerja sama, dan kemauan
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untuk saling berbagi dari anggota masyarakat. Selain itu, bidang
kesejahteraan sosial dapat dikelompokkan berdasarkan besaran
(size) kelompok yang dituju, yaitu:
a. Kesejahteraan individu,
b. Kesejahteraan keluarga,
c. Kesejahteraan kelompok,
d. Pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal, dan
e. Pengembangan kesejahteraan publik secara luas.
Masyarakat dapat diartikan dalam 2 (dua) konsep, yaitu
masyarakat sebagai sebuah wilayah geografi yang sama atau tempat
bersama dan masyarakat sebagai kesamaan kepentingan berdasarkan
kebudayaan dan identitas atau kepentingan bersama.
Kesejahteraan berkaitan dengan konsep kualitas hidup (quality of
life). Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dalam masyarakat,
yaitu: “a state or condition of human well-being that exists when social
problems are managed, when human needs are met, and when social
opportunities are maximized”.
Beberapa parameter umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia
yang dapat dipertimbangkan dalam mengukur kesejahteraan
masyarakat, antara lain adalah parameter ekonomi, perumahan,
pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spritualitas, rekreasional,
dan jaminan sosial.
Kesejahteraan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu
kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan
subjektif dapat menggambarkan berbagai aspek dalam kehidupan,
antara lain: lapangan pekerjaan, aktivitas ekonomi, tingkat
independensi, semangat hidup, dan leisure.
Kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau
kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan patokan
tertentu, baik ukuran ekonomi, sosial, maupun ukuran lainnya.
Kesejahteraan subjektif merupakan tingkat kesejahteraan seorang
individu yang dilihat secara personal yang diukur dalam bentuk
kepuasan dan kebahagiaan.
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Inti kesejahteraan adalah kapabilitas. Setiap masyarakat
mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan program bagi
setiap warganya, khususnya anak-anak dan gender sehingga mereka
dapat mencapai pemenuhan kebutuhan maksimal dan berkembang
menjadi manusia yang capable. Semakin besar kapabilitas maka
semakin besar pula kebebasan dalam merespon peluan-peluang yang
ada. Pengembangan kemampuan (kapabilitas) manusia berkaitan
dengan peningkatan harapan hidup, bebas dari buta huruf, kesehatan,
dan pendidikan dalam masyarakat. Kapabilitas memungkinkan
manusia untuk dapat menjalani hidup yang lebih bermakna
(sejahtera). Teori kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas
sejalan dengan konsep keberdayaan.
Pemberdayaan terdapat proses peningkatan kemampuan
(kapabilitas) dan sikap kemandirian masyarakat dalam memperbaiki
mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat.
Kapabilitas dapat pula dimaknai sebagai keberdayaan individu atau
organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupannya.
Keberdayaan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan
individu, organisasi atau masyarakat bertahan (survive) dan dinamis
serta dapat mengembangkan diri mencapai tujuan atau kesejahteraan
hidupnya. Tingkatan keberdayaan, diantaranya adalah terpenuhinya
kebutuhan dasar dan adanya penguasaan serta akses terhadap
berbagai sistem dan sumber yang diperlukan, serta kesadaran akan
berbagai potensi, kekuatan, dan kelemahan diri serta lingkungan.
Hal ini dapat terjadi jika setiap individu, organisasi atau masyarakat
memiliki kemampuan mengolah dan memanfaatkan modal yang
dimilikinya, seperti modal keuangan (financial capital), modal sosial
(social capital), dan modal intelektual (intellectual capital).
Modal sosial (social capital) dapat meningkatkan sikap dan
memberikan kontribusi dalam memperbesar kebahagiaan dan
kesejahteraan. Modal intelektual (intellectual capital) merupakan
material intelektual pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual,
dan pengalaman yang dapat diambil untuk digunakan dalam
menciptakan kesejahteraan. Berbagai literatur ekonomi menyatakan
bahwa kesejahteraan merupakan istilah yang kompleks karena tidak
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hanya terkait dengan konsep material yang bersifat kuantitatif, namun
terkait pula dengan konsep nonmaterial yang bersifat kualitatif yang
melibatkan nilai-nilai pandangan hidup suatu masyarakat. Oleh
karena itu, dalam pengukuran kesejahteraan harus memperhatikan
keseimbangan antara unsur material dan nonmaterial.
Secara ringkas, kedua unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Unsur Material
Unsur material terdiri dari kebutuhan fisik dan sosial. Kebutuhan
fisik (badan) berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan
tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makanan), dan
papan (perumahan/tempat tinggal). Adapun kebutuhan sosial
merupakan kebutuhan dasar manusia dalam berinteraksi dengan
manusia lainnya. Kebutuhan tersebut adalah pendidikan,
kesehatan, komunikasi, dan transportasi.
b. Unsur Nonmaterial
Unsur nonmaterial terkait dengan kesejahteraan batiniah.
Unsur kesejahteraan ini adalah kebutuhan spritual, keamanan
jiwa/kehidupan, serta kemurnian dan kesempurnaan akal.
Pengukuran tingkat kesejahteraan, baik kesejahteraan individu,
masyarakat ataupun kesejahteraan rakyat dapat menggunakan
berbagai pendekatan beserta indikator-indikatornya. Beberapa
pendekatan yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan
secara makro dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Pendekatan pengukuran kesejahteraan rakyat/masyarakat
menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Komponenkomponen yang menjadi indikator kesejahteraan menurut
BPS adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan,
ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan
lingkungan, kemiskinan, serta indikator sosial lainnya.
2) Pendekatan pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan
Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) Pengukuran tingkat
kesejahteraan rakyat dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) dikembangkan oleh Kementerian
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Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
yang diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2012. Indeks ini
digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di
Indonesia. Selain itu, IKraR digunakan juga untuk mengukur
keberhasilan pembangunan inklusif dan ketersediaan akses
terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia. IKraR
dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dengan 2 indikator, yaitu:
a) Dimensi Keadilan Sosial
Dimensi ini mengukur keadilan dalam pemenuhan
kebutuhan
dasar,
perbaikan
aksesibilitas,
serta
pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat.
Indikatornya meliputi akses listrik, akses berobat,
rekreasi, lama sekolah bagi penduduk lebih dari usia
15 tahun, pemanfaatan jaminan sosial, angka harapan
hidup, akses air bersih, akses pada sanitasi, pengeluaran
per kapita lebih besar dari garis kemiskinan, dan tingkat
pemerataan pendapatan.
b) Dimensi Keadilan Ekonomi
Dimensi ini mengukur keadilan kepemilikan dan
aksesibilitas rakyat terhadap sumber daya ekonomi
untuk mencapai kesejahteraanya. Indikatornya meliputi
kepemilikan rumah sendiri, usia penduduk lebih dari
15 tahun yang bekerja, rasio pengeluaran terhadap garis
kemiskinan, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akses kepada
sumber daya ekonomi, rasio biaya pendidikan terhadap
total pengeluaran, dan rasio biaya kesehatan terhadap
total pengeluaran. (3) Dimensi demokrasi Dimensi ini
mengukur kemajuan pembangunan demokrasi yang
menjamin hak rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan
proses pembangunan secara mandiri tanpa diskriminasi.
Indikatornya meliputi akses informasi, rasa aman,
kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi.
3) Pendekatan Pengukuran Kesejahteraan menurut United Nation
Development Programe (UNDP)
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Pengukuran tingkat kesejahteraan rakyat/masyarakat
menurut UNDP dilakukan berdasarkan perhitungan Human
Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Indeks ini dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi
dasar, yaitu:
a) Dimensi kesehatan (indeks kesehatan) Dimensi kesehatan
diukur melalui Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
yang didefiniskan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun
yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka
Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu
masyarakat.
b) Dimensi pengetahuan (indeks pengetahuan) Dimensi
pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS)
dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama
Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu di masa yang akan datang (dihitung untuk
penduduk 7 tahun ke atas). Adapun, RLS didefinisikan
sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk
dalam menjalani pendidikan formal (dihitung untuk
penduduk berusia 25 tahun ke atas).
c) Dimensi standar hidup layak (indeks pengeluaran) Dimensi
standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita
disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per
kapita dan paritas daya beli.

B. Teori Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Kinerja merupakan kemampuan atau prestasi yang dicapai oleh
seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kinerja organisasi atau perusahaan merupakan indikator tingkatan
prestasi yang dapat dicapai serta mencerminkan keberhasilan
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manajer/pengusaha. Kinerja merupakan pencapaian atas tujuan
organisasi yang dapat berbentuk output kuantitatif maupun
kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan atau hal-hal lain
yang diinginkan oleh organisasi.
Pengukuran kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka
panjang, juga dapat dilakukan pada tingkatan individu, kelompok
ataupun organisasi. Kinerja merupakan perilaku/tindakan yang sesuai
dan sejalan dengan tujuan organisasi, dimana penilaian kinerja dapat
dilakukan oleh ahlinya.
Kinerja dapat pula disebut sebagai prestasi kerja yang merupakan
salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan. Secara
keseluruhan kinerja merupakan hasil yang diperoleh dari perilaku
anggota suatu organisasi. Penilaian dan pengukuran kinerja dapat
bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan untuk mengetahui kinerja
organisasi sehingga dapat membentuk suatu organisasi/perusahaan
yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kinerja koperasi,
tujuan koperasi adalah sukses yang meliput: sukses usaha, sukses
keanggotaan, dan sukses pengembangan. Metode pengukuran dan
penilaian kinerja koperasi bermacam-macam, dalam Indian Journal
Of Applied Research, yaitu teknik analisis kinerja sosial-ekonomi
koperasi dengan menggunakan metode antara lain: analisis tabulasi,
analisis laju pertumbuhan, analisis rasio, analisis kecukupan modal,
dan analisis Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Thereats (SWOT).
Banyak faktor yang menentukan kinerja koperasi, antara lain yang
tercantum dalam PERMEN Koperasi dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/
IX/2015 yang terdiri dari aspek kelembagaan, usaha, keuangan,
dan manfaat, serta faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan
lingkungan internal dan eksternal koperasi. Berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia (PERMEN No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009), khusus
untuk penilaian kesehatan (kinerja) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi ditentukan oleh 7 (tujuh)
aspek, yaitu: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen,
efisiensi, likuiditas, kemandirian, dan pertumbuhan serta jati diri
koperasi. Penilaian aspek-aspek yang menentukan kinerja tersebut
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menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan
100, dimana masing-masing aspek dan komponennya memiliki bobot
yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja
Analisis kinerja koperasi dapat menggunakan berbagai cara,
antara lain analisis statistik deskriptif, analisis statistik induktif,
analisis Balanced Scorecard (BSC) atau melalui pengukuran Cooperative
Performance Index (CPI). Pengukuran kinerja koperasi dengan
menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC), mengabungkan
aspek-aspek finansial dan nonfinansial.
Sistem manajemen kinerja terintegrasi yang menghubungkan
berbagai tujuan dan ukuran kinerja serta strategi organisasi. Aspekaspek yang menjadi tolak ukur kinerja diidentifikasi sebagai faktorfaktor yang turut menentukan kinerja organisasi, dalam hal ini adalah
koperasi. Ada 4 (empat) perspektif atau aspek pengukuran kinerja
dengan menggunakan BSC, yaitu:
a. Aspek Keuangan (financial)
Ukuran kinerja berdasarkan aspek keuangan mencakup
peningkatan struktur biaya, peningkatan pemanfaat aset melalui
strategi peningkatan produktivitas, pertumbuhan pendapatan,
dan efisiensi biaya. Pengukuran kinerja koperasi dari aspek
keuangan dapat dilihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan rasio
keuangan diantaranya adalah Return On Equity (Surya, 2014).
Dalam Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992, Sisa Hasil
Usaha (SHU) koperasi dinyatakan sebagai pendapatan koperasi
yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,
penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun
buku yang bersangkutan. Sementara itu, Return On Equity (ROE)
merupakan rasio keuangan yang mengukur jumlah keuntungan
yang dihasilkan oleh koperasi dibandingkan dengan modal yang
ada.
b. Aspek Pelanggan (customer)
Pelanggan (customer) dalam koperasi adalah anggota yang juga
sebagai pemilik koperasi. Pengukuran kinerja berdasarkan
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aspek pelanggan menggambarkan kemampuan organisasi dalam
menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, efektif dalam
pengirimannya, keseluruhan pelayanan kepada pelanggan, dan
kepuasan pelanggan. Perhatian pelanggan biasanya terpusat pada
empat kategori, yaitu: waktu, kualitas, pelayanan, serta biaya.
Faktor yang mempengaruhi kinerja dari perspektif pelanggan
dapat diukur melalui pertumbuhan anggota sebagai pelanggan
dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan
koperasi.
c. Aspek Proses Bisnis Internal (internal business process)
Proses bisnis internal merupakan pengukuran kinerja yang
berfokus pada kegiatan organisasi dalam memberikan kepuasan
pelayanan kepada pelanggan baik dalam bentuk produk atau jasa
sesuai bisnis yang dikelola oleh organisasi. Pengukuran kinerja
berdasarkan proses bisnis internal dilakukan untuk mengetahui
apakah koperasi mampu mengembangkan produk atau jasa
sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
d. Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan (learning and growth)
Pengukuran kinerja dengan metode BSC melalui perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan pada kemampuan
dan keterampilan perusahaan dalam menciptakan keunggulan
proses bisnis internal yang memberikan nilai bagi pelanggan
dan shareholders. Beberapa faktor yang dijadikan ukuran dalam
menilai kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan,
antara lain: pendidikan dan tingkat keterampilan karyawan serta
tingkat kepuasan dan retensi karyawan. Sehubungan dengan
koperasi, Aspek pembelajaran dan pertumbuhan dapat diukur
berdasarkan produktivitas karyawan dan tingkat kepuasan
karyawan.
Berdasarkan kajian empiris dari berbagai literatur ilmiah,
diidentifikasi berbagai faktor yang menentukan kinerja koperasi,
yaitu:
a. Prinsip-prinsip koperasi Prinsip koperasi merupakan pedoman
bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam
praktek. Prinsip-prinsip koperasi menentukan kinerja.
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b. Sumber daya (resources), sumber daya merupakan segala sesuatu,
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang digunakan
untuk mencapai hasil.
c. Partisipasi anggota Partisipasi anggota merupakan pelaksanaan
kewajiban dan hak sebagai anggota .
d. Komitmen anggota mengatakan bahwa salah satu aspek penting
dari anggota koperasi adalah komitmen atau loyalitas. Tanpa hal
tersebut koperasi tidak dapat berfungsi dengan baik.
e. Struktur organisasi Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian menyatakan bahwa struktur organisasi koperasi di
Indonesia terdiri dari: (1) unsur-unsur alat perlengkapan organisasi
koperasi, yaitu: rapat anggota koperasi, pengurus koperasi, dan
pengawas koperasi, (2) unsur-unsur pelaksana teknis, yaitu:
manajer dan karyawan koperasi, dan (3) unsur penasihat (dewan
penasihat) jika diperlukan oleh koperasi.
f. Budaya
Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai dari pendiri
perusahaan dan misi dari perusahaan. Budaya organisasi dalam
koperasi merupakan kumpulan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
atau harapan-harapan yang dimiliki oleh anggota koperasi
yang turun temurun diwariskan kepada para anggota ataupun
karyawan koperasi. Unsur-unsur budaya organisasi antara lain
kepercayaan, harapan (expectation), dan nilai-nilai.
g. Lingkungan masyarakat
Lingkungan masyarakat (societal environment) merupakan
kekuatan di luar organisasi atau perusahaan yang secara umum
tidak langsung menyentuh kegiatan-kegiatan organisasi dalam
jangka pendek, namun berpotensi mempengaruhi organisasi
dalam jangka panjang. Lingkungan masyarakat, antara lain
dipengaruhi oleh: (1) kekuatan-kekuatan ekonomi, (2) kekuatankekuatan teknologi, (3) kekuatan-kekuatan politik-hukum, dan
(4) kekuatan-kekuatan sosial budaya.
h. Kompetitor
Kompetitor diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang
menentukan kinerja koperasi. Dapat diketahui bahwa kompetitor
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dapat diatasi jika koperasi konsisten dalam membangun sistem
pasar bersaing.
i. Dukungan pemerintah daerah
Dukungan pemerintah daerah terhadap koperasi berhubungan
dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mendorong
pertumbuhan dan perkembangan koperasi serta pemberdayaan
koperasi bagi kepentingan anggota, bahwa dukungan pemerintah
daerah turut menentukan kinerja koperasi, namun bersifat tidak
mutlak.
j. Frekuensi pembinaan
Pembinaan koperasi tercantum dalam Undung-undang RI
Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam Undangundang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah menciptakan
dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong
pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. Selain itu,
pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan
perlindungan terhadap koperasi.

C. Teori Pemberdayaan
Keberdayaan merupakan suatu kondisi ataupun hasil dari
suatu proses atau aktivitas pemberdayaan. Oleh karena itu, konsep
tentang keberdayaan selalu berhubungan dengan pemberdayaan
(empowerment). Pemberdayaan (empowerment), berasal dari kata
‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan) sehingga secara konseptual
pemberdayaan terkait dengan konsep kekuasaan. Daya merupakan
kata dasar dari keberdayaan memiliki arti kekuatan yang berasal dari
dalam, tetapi dapat pula diperkuat melalui unsur-unsur dari luar.
Keberdayaan merupakan suatu kondisi dimana individu memiliki
kekuasaan atau kemampuan (daya/power) untuk memaksimalkan
potensi-potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan.
Keberdayaan merupakan unsur-unsur yang memungkinkan,
individu, organisasiatau masyarakat bertahan (survive) dan dinamis,
serta dapat mengembangkan diri mencapai tujuan atau kesejahteraan
Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang
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diberdayakan untuk meraih keberdayaannya.
Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pemberdayaan
sebagai proses dan hasil. Pemberdayaan sebagai proses difokuskan
pada peningkatan kapasitas organisasi atau peningkatan partisipasi
kelompok, sedangkan pemberdayaan sebagai hasil, difokuskan pada
peningkatan ekonomi dan akses terhadap sumberdaya ekonomi.
Pemberdayaan merujuk pada kemampuan individu, khususnya
kelompok lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif,
dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan
masyarakat (miskin dan marginal) untuk menyampaikan pendapat
atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi,
mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara
bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Mengacu pada
berbagai pengertian tentang pemberdayaan maka keberdayaan dapat
dikatakan sebagai kemampuan untuk memperbaiki mutu hidup atau
kesejahteraan setiap individu dan masyarakat yang antara lain dapat
dilihat melalui perbaikan ekonomi (ketercukupan pangan), perbaikan
kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kebebasan dari
segala bentuk penindasan, kehidupan yang aman, serta terjaminya
hak asasi manusia.
Inti dari keberdayaan adalah kemampuan dan kemandirian
individu, kelompok atau organisasi dalam memaksimalkan potensipotensi yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan. Keberdayaan/
kekuasaan (power) merupakan asal kata dari pemberdayaan/
pemberkuasaan (empowerment). Pemberdayaan dapat meningkatkan
kemampuan setiap individu, terutama kelompok rentan dan lemah
sehingga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dapat mengakses
sumber produktif untuk peningkatan pendapatan, memperoleh
barang dan jasa yang dibutuhkan, serta dapat berpartisipasi dalam
proses pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Pemberdayaan merupakan proses dan tujuan. Pemberdayaan
sebagai tujuan mengacu pada hasil yang dicapai oleh perubahan
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sosial, antara lain: masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan,
memiliki pengetahuan, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang
bersifat fisik, ekonomi dan sosial, mampu menyampaikan aspirasi,
memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kehidupan
sosial, serta memiliki kemandirian dalam aktivitas kehidupannya.
Pemberdayaan sebagai proses, merupakan kemampuan individu,
kelompok, atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperoleh
kesempatan atau mengakses sumber daya yang diperlukan untuk
memperbaiki kualitas hidup. Pemberdayaan merupakan proses
penguatan kapasitas dan proses pengembangan partisipasi.
Penguatan kapasitas merupakan peningkatan kemampuan
individu, kelompok atau organisasi dalam berperan sesuai dengan
fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam
organisasi, penguatan kapasitas ditekankan pada pengembangan
kualitas organisasi. Adapun, pengembangan partisipasi merupakan
keikutsertaan atau peran serta individu, kelompok ataupun organisasi
dalam suatu kegiatan, proses atau tujuan tertentu. Pemberdayaan
harus menciptakan kreativitas dan kemandirian demi terciptanya
kesejahteraan dan peningkatan harkat hidup manusia.
Pemberdayaan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk
mengarahkan rakyat, komunitas, dan organisasi agar memiliki
kemampuan untuk menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.
Konsep tentang keberdayaan (power) sangat kompleks, terkait
dengan kapasitas, fenomena rasional, dan struktural. Keberdayaan
merupakan kekuatan individu atau kelompok yang dapat melemahkan
atau memberdayakan warga negara ataupun organisasi
Pemahaman tentang keberdayaan (power) berhubungan dengan
pendekatan tentang kapabilitas, menegaskan bahwa orang tidak bebas
ketika mereka tidak memiliki kekuatan atau keberdayaan (power)
dalam menentukan pilihan tentang kehidupan mereka. Keberdayaan
masyarakat, antara lain dapat diukur melalui:
a. Kemampuan dalam pengambilan keputusan,
b. Kemandirian, dan
c. Kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.
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Sehubungan dengan koperasi dan keberdayaan, Swasono (2003)
menegaskan bahwa koperasi merupakan lembaga sosial-ekonomi
untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama melalui kesadaran
pemberdayaan diri (self empowering).
Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
dan masyarakat pada umumnya. Salah satu prinsip koperasi adalah
kemandirian, yaitu organisasi otonom dengan menolong atau
memberdayakan diri sendiri dengan pengawasan secara demokratis
oleh anggotanya. Sementara itu, untuk dapat menciptakan kesejahteraan, koperasi harus memiliki sifat-sifat, dianaranya adalah
kesadaran akan kemampuan diri sendiri (individualita) serta kemauan
dan kepercayaan pada diri sendiri dalam organisasi untuk menolong/
memberdayakan diri sendiri agar memperoleh penghasilan sendiri.
Oleh karena itu, koperasi dapat dikatakan sebagai lembaga sosial
ekonomi yang mandiri, dibentuk oleh anggota, dikelola oleh anggota,
dan dimanfaatkan untuk kepentingan anggota.

D. Teori Modal Sosial
1. Pengertian Modal Sosial
Bidang ilmu sosial selama ini populer dengan dua bentuk modal,
yaitu modal ekonomi (economic/financial capital) dan modal manusia
(human capital). Perkembangan selanjutnya muncul modal sosial
(social capital) yang menjembatani atau mendekatkan antara ilmu
sosiologi dan ilmu ekonomi. Modal sosial berbeda dengan modal
ekonomi dan modal manusia karena modal sosial baru akan berperan
jika berinteraksi dengan struktur sosial, sedangkan modal ekonomi
dan modal manusia yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan
dapat berperan dalam kegiatan ekonomi tanpa berinteraksi dengan
struktur sosial.
Modal sosial merupakan pelengkap penting dari modal-modal
lainnya, seperti modal fisik, modal alamiah, dan modal manusia.
Modal sosial memiliki perbedaan dengan modal lainnya karena modal
sosial memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh modal lainnya,
yaitu: modal sosial tidak akan habis karena digunakan, pengukuran
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dan pengamatan modal sosial tidak mudah, modal sosial tumbuh dari
dalam dan sulit dibangun melulai intervensi dari luar, serta tingkatan
dan bentuk modal sosial yang dimiliki oleh individu dipengaruhi
oleh lingkungan, pemerintahan nasional, maupun pemerintahan
daerah. Modal sosial dapat disebut sebagai modal jika menghasilkan
sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan
individu dan kelompok sehingga mereka dapat mencapai tujuannya
secara lebih efektif daripada tanpa keberadaan modal tersebut. Modal
sosial merupakan kumpulan sumber daya yang dibutuhkan oleh
individu atau kelompok sehingga dapat memiliki jaringan hubungan
institusional yang lebih tahan lama agar saling mengakui dan
menghargai. Kekuatan dan konflik adalah elemen-elemen penting
tentang hubungan sosial dan volume modal sosial yang dimiliki
oleh agen tergantung kepada ukuran jaringan hubungan yang dapat
dimobilisasi secara efektif.

dan modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku, baik
individu atau perusahaan di dalam struktur sosial. Modal sosial
bersifat produktif, dimana membuat pencapaian tujuan individu
atau perusahaan tidak akan terwujud tanpa keberadaan modal sosial
tersebut.
Modal sosial merupakan penampilan organisasi sosial, seperti
kepercayaan (trust), resiprositas (reciprocity), dan jaringan (networking)
yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi
adanya koordinasi dan kerja sama bagi keuntungan bersama.

Modal sosial merupakan agregat sumber daya aktual ataupun
potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet
sehingga menginstitusionalkan hubungan persahabatan yang
saling menguntungkan. Jaringan sosial (social network) tidak alami,
melainkan dikontruksi melalui strategi investasi yang berorientasi
kepada pelembagaan hubungan-hubungan kelompok yang dapat
dipakai sebagai sumber terpercaya untuk meraih keuntungan. Modal
sosial secara umum mengacu pada kepercayaan, kepedulian kepada
sesama, serta kemauan untuk hidup dengan berpedoman pada
norma-norma yang berlaku dalam suatu komunitas dan memperoleh
sanksi jika tidak mematuhinya.

Berdasarkan berbagai deskripsi, modal sosial dapat dibagi dalam
tiga konsep besar, yaitu: (1) Fokus melihat modal sosial sebagai
struktur hubungan sosial khususnya peran modal sosial dalam
mengakuisisi modal manusia, (2) Fokus pada kemampuan modal
sosial dalam menghasilkan sumber daya ekonomi, dan (3) Fokus
kepada hubungan kerja sama yang memapankan demokrasi melalui
keanggotaan kelompok sipil. Selain definisi dan deskripsi modal sosial
yang dikemukakan oleh tiga pengusung utamanya, masih banyak
pengertian dan deskripsi mengenai modal sosial, antara lain modal
sosial merupakan kemampuan akibat dari adanya kepercayaan (trust)
dalam sebuah komunitas masyarakat. Fukuyama menjelaskan bahwa
modal sosial merupakan sekumpulan nilai informal atau norma
yang menyebar di antara anggota kelompok yang memungkinkan
terjadinya kerja sama di antara mereka. Kerja sama akan terjadi
apabila antara kelompok masyarakat memenuhi apa yang mereka
harapkan dan berkeyakinan bahwa yang lainnya akan bertingkah laku
dan dapat diandalkan serta memiliki kejujuran

Modal sosial adalah simpati seseorang atau kelompok terhadap
orang atau kelompok lain yang dapat menghasilkan manfaat potensial,
keuntungan, dan perlakuan istimewa kepada seseorang atau sekelompok orang di luar yang diharapkan dalam suatu hubungan.
Hubungkan modal sosial dalam menciptakan hasil pendidikan dan
modal manusia. Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan
fungsinya, dimana modal sosial bukan merupakan entitas tunggal
namun merupakan entitas majemuk yang mengandung dua elemen,
yaitu: modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial

Ada 3 (tiga) dimensi social capital, yakni bonding, bridging, dan
linking social capital menemukan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut
menyatakan bahwa ikatan kekeluargaan yang kuat yang membentuk
modal sosial tidak memberikan pengaruh positif pada pembangunan
ekonomi. Sebaliknya, analisis dalam penelitian tersebut menyatakan
bahwa hubungan yang lemah, baik untuk pembangunan ekonomi
karena hubungan yang lemah dapat menjadi jembatan dalam
komunitas yang berbeda, mendorong berbagi pengetahuan, dan
difusi kepercayaan sehingga menguntungkan proses pembangunan.
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Sehubungan dengan modal sosial dalam pemberdayaan
koperasi, penting bagi koperasi untuk mempertahankan strategi
dan mengembangkan modal sosial dari waktu ke waktu, jika tidak
maka keunggulan bersaing koperasi kemungkinan akan hilang.
Koperasi memperluas aset modal sosial dari masyarakat miskin
yang dapat dikombinasikan dengan modal keuangan, manusia, dan
modal fisik untuk membantu mereka berpartisipasi dalam keputusan
pengembangan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.
Bahwa dalam 20 tahun terakhir, banyak koperasi pertanian
tradisional yang terpaksa meninggalkan bisnisnya. Hal tersebut
disebabkan karena berkurangnya kepercayaan di antara anggota
koperasi dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Strategi
pengembangan koperasi yang dilakukan melalui integrasi vertikal
dan integrasi horizontal merupakan salah satu penyebab yang
menciptakan jurang antara anggota dan koperasinya sehingga
menyebabkan saling kurang percaya antaranggota koperasi, kurang
interaksi langsung antaranggota dan antara anggota dengan
pengurus, kurangnya keterlibatan anggota, berkurangnya kebanggaan
terhadap koperasi, melemahnya kepemimpinan yang demokratis,
dan terjadinya kesulitan dalam memecahkan tindakan kolektif. Oleh
karena itu, perlu adanya kesadaran dalam pengambilan keputusan
serta integrasi vertikal dan horizontal, dimana hal tersebut berpotensi
mengurangi ataupun meningkatkan modal sosial koperasi.

E. Teori Koperasi
1. Pengertian Koperasi
Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang secara
sukarela bersatu dan bersama-sama untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu
organisasi yang dikelola secara demokrasi, gotong royong, dan
berasaskan kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah: “badan usaha
yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
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sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan”. Hatta (2015), mengatakan bahwa koperasi berasal
dari kata-kata ‘ko’ yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya
“bekerja”. Dengan demikian, koperasi artinya adalah sama-sama
bekerja. Oleh karena itu, perkumpulan yang diberi nama koperasi
merupakan perkumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan.
Istilah koperasi di Indonesia dipopulerkan sejak jaman kemerdekaan,
bahkan sempat tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945
sebelum UUD 1945 diamandemen. Koperasi adalah “suatu lembaga
yang dirancang untuk memberikan pelayanan bagi anggotanya yang
sekaligus merupakan pemilik”.
Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah
untuk membela keperluan hidupnya, dimana pada koperasi yang
didahulukan adalah keperluan bersama, bukan keuntungan.
Pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (to help one
another) atau saling bergandengan tangan. Sementara itu, Organisasi
Buruh Internasional (Internasional Labour Organization-ILO)
menyatakan bahwa “koperasi adalah suatu perkumpulan orang,
biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui
suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis,
masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal
yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta imbalan yang
sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.
Ada 3 (tiga) pendekatan dalam memahami istilah koperasi,
yaitu:
a. Definisi legal, merupakan rumusan pengertian koperasi yang
tercantum dalam dalam undang-undang. Dalam hal ini, hanya
negara-negara yang mempunyai Undang-Undang Perkoperasian
saja yang memakai definisi legal. Karena itu, undang-undang
dirumuskan sesuai dengan kondisi masing-masing negara maka
definisi legal ini cenderung berbeda-beda.
b. Definisi esensial, merupakan rumusan pengertian tentang
koperasi menurut esensinya sebagai wadah kerja sama. Mengenai
pengertian esensinya ini pada umumnya tidak terdapat perbedaan
karena lebih menekankan pada esensi kerjasamanya, sedangkan
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dalam pembahasan ini kerja sama adalah koperasi sebagai ekonomi
antarindividu.
c. Definsi nominal, merupakan rumusan pengertian koperasi yang
dirumuskan untuk kepentingan analisis dan untuk membedakan
dari badan usaha lain non-koperasi. Organisasi koperasi dikenal
dalam lingkungan ekonomi dan sosiologi.
Membedakan pengertian organisasi koperasi dalam arti ekonomi
dan sosiologi. Dalam arti ekonomi, koperasi adalah organisasi ekonomi
yang anggotanya memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan
ekonomi yang sama, bermotivasi swadaya dalam perusahaan
yang dibiayai, dan diawasi bersama dengan sasaran meningkatkan
kemajuan perusahaan rumah tangga anggota (promosi anggota).
Adapun, dalam arti sosiologi, organisasi koperasi merupakan
perkumpulan orang yang sepakat bekerja sama selama satu periode
tertentu atas dasar persamaan dan di bawah suatu kepemimpinan
yang diawasi secara demokratis untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
ekonomi bersama. Berdasarkan berbagai definisi yang ada maka dapat
disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organisasi yang terdiri dari
kumpulan orang-orang atau badan hukum yang berkumpul secara
sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
mereka secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan dan
kebersamaan.

2. Landasan, Asas, dan Prinsip Koperasi di Indonesia
Koperasi di Indonesia memiliki landasan, asas, dan prinsip
dalam pelaksanaannya. Landasan koperasi merupakan pedoman
dalam menentukan arah, tujuan, dan peran koperasi di Indonesia,
sedangkan asas koperasi merupakan nilai dasar yang menjadi jati diri
koperasi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU RI No. 25/1992,
tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia memiliki
2 (dua) landasan, yaitu landasan ideal dan landasan struktural.
Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, sedangkan
landasan struktural koperasi adalah UUD 1945.
Landasan ideal koperasi adalah dasar atau landasan yang
digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi, dimana
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koperasi merupakan kumpulan kelompok orang yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sedangkan gerakan
koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya
dijamin oleh UUD 1945, bertujuan untuk mencapai masyarakat
yang adil dan makmur. Pancasila menjadi landasan ideal koperasi
didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan
hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa
dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan
bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi
dalam susunan hidup bermasyarakat. Tatanan kehidupan suatu
negara diatur dalam Undang-undang Dasar. Indonesia memiliki
UUD 1945 yang merupakan tata tertib dasar atau ketentuan yang
mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu
bangsa (Anoraga dan Widiyanti, 2007). UUD 1945 menjadi landasan
struktural koperasi Indonesia karena UUD 1945 merupakan aturan
pokok organisasi negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945
terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan
bangsa Indonesia dalam bernegara.
Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pelaksanaan
koperasi adalah pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Hal
ini menunjukkan dengan jelas bahwa kebersamaan dan kekeluargaan
menjadi semangat dalam perekonomian Indonesia. Sementara
itu, asas koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan. Hal tersebut
tercantum dalam UU RI No. 25/1992 tentang perkoperasian, pasal 2.
Semangat kekeluargaan merupakan pembeda koperasi dengan bentuk
perusahaan lainnya. Berdasarkan semangat kekeluargaan sebagai asas
koperasi maka diharapkan masing-masing orang yang terlibat dalam
organisasi koperasi senantiasa bekerja sama dengan anggota-anggota
koperasi lainnya dengan rasa setia kawan yang tinggi.
Setia kawan dan kesadaran berpribadi merupakan landasan
mental dari koperasi Indonesia. Rasa setia kawan telah ada dalam
masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa
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Indonesia, dimana sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan
tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Selain
memiliki landasan dan asas, koperasi di Indonesia memiliki prinsip
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 25/1992 pasal
5, ayat 1. Prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Setiap warga negara
Indonesia memiliki hak untuk masuk menjadi anggota koperasi.
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung
makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan
oleh siapapun.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pengelolaan koperasi
dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
Anggota dalam koperasi memiliki dan memegang kekuasaan
tertinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25/1992 pasal
19 ayat 4: “setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang
sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran
dasar”
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
Pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggotanya
didasarkan atas perimbangan jasa masing-masing anggota dalam
usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume
transaksi anggota dalam keseluruhan volume usaha koperasi.
d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada moda.
Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa
koperasi selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan
yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong
tumbuhnya rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.
e. Kemandirian
Salah satu sasaran utama pembangunan koperasi di Indonesia
adalah peningkatan kemandirianya. Koperasi menjadi mandiri
jika organisasi dan usahanya berakar kuat dalam kehidupan
masyarakat. Untuk mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat
maka koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Oleh

karena itu, koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan
dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi
Koperasi memiliki tujuan, fungsi, dan peran dalam perekonomian,
pembangunan, serta masyarakat. Tujuan koperasi adalah mewujudkan
kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal tersebut secara eksplisit
tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 25
Tahun 1992, pasal 3 yang menyatakan bahwa: “koperasi bertujuan
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Peran
strategis koperasi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat
perlu didukung oleh ideologi ekonomi atau politik ekonomi sebagai
dasar dan arah kebijakan pemerintah yang mengembangkan peran
koperasi dalam mensejahterakan rakyat.
Koperasi memiliki 5 (lima) nilai strategis untuk mensejahterakan
rakyat, yaitu:
a. Koperasi menerapkan prinsip demokrasi ekonomi
b. Koperasi menerapkan prinsip kemandirian untuk kesejahteraan
anggota dan masyarakatnya
c. Koperasi dapat
kesejahteraan

menghasilkan

keadilan

dan

pemerataan

d. Koperasi mudah bersinergi dengan komponen strategis lain,
seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dalam
mensejahterakan rakyat
e. Program koperasi bersinergi dengan program lain untuk
pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan
perawatan lingkungan
Koperasi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat
secara luas, namun koperasi memiliki tujuan-tujuan yang sangat
penting untuk perusahaan atau organisasi koperasi itu sendiri, yakni:
a. Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dari satu
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atau beberapa barang dan jasa dan menekan serendah-rendahnya
biaya produksi yang harus lebih rendah atau sama dengan biaya
produksi para pesaingnya (mempertahankan atau meningkatkan
pangsa pasar pada tingkat biaya yang bersaing dan pada tingkat
efisiensi ekonomis secara relatif)
b. Melindungi potensi ekonomi (secara kualitatif mempertahankan
nilai aktiva ril), menjaga dan mempertahankan likuiditas serta
menciptakan inovasi. Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992,
pasal 4, menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
dan sosialnya.
2) Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
sebagai sokogurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Koperasi merupakan organisasi usaha yang tidak hanya
mementingkan motif ekonomi, namun juga memiliki motif sosial.
Berdasarkan kedua motif tersebut maka koperasi memiliki dua fungsi
penting yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi dalam
bidang ekonomi dan fungsi dalam bidang sosial. Sebagai organisasi
ekonomi, koperasi memiliki fungsi dalam bidang ekonomi. Meskipun
demikian, koperasi berbeda dengan bentuk-bentuk organisasi
ekonomi lainnya sehingga fungsi koperasi dalam bidang ekonomi
pun menjadi berbeda dengan fungsi organisasi-organisasi ekonomi
lainnya.
Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi, antara lain menumbuhkan
motif berusaha yang lebih berprikemanusian, menumbuhkan sikap
jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha, meningkatkan
penghasilan dan kesejahteraan anggotanya, serta menawarkan barang
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dan jasa yang relatif murah, mengefisienkan sistem tata niaga, dan
mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
Sementara itu, fungsi koperasi dalam bidang sosial, berkaitan dengan
asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh koperasi.
Tugas utama koperasi adalah menunjang kegiatan usaha atau
rumah tangga anggotanya dalam rangka meningkatkan kekuatan
ekonominya melalui penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan,
dimana barang dan jasa tersebut sama sekali tidak tersedia di pasar
atau tidak disediakan oleh badan-badan pemerintah. Selain itu,
koperasi dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga, mutu,
dan syarat-syarat yang lebih menguntungkan dibandingkan yang
ditawarkan di pasar.
Pemerintah Republik Indonesia mengakui bahwa koperasi
memiliki peran yang strategis dalam meraih cita-cita kesejahteraan
rakyat. Hal ini dapat dilihat dari 9 (sembilan) kali sambutan yang
dilakukan pada Hari Koperasi Nasional, sejak tahun 2005–2014,
kecuali tahun 2008 dan tahun 2012, Presiden RI keenam, Susilo
Bambang Yudhoyono menyampaikan sekitar 23 kali isu arah kebijakan
koperasi untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui peran dan kontribusi penting
koperasi di berbagai negara dalam upaya mengurangi kemiskinan,
menciptakan lapangan kerja, dan persatuan-persatuan masyarakat.
Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-Moon dalam ICA Factsheet-UN
International Year of Co-operatives di Geneva, Swiss, pada tahun
2012 mengatakan bahwa: “cooperative are reminder to the international
community that it is possible to purpose both economic viability and social
responsibility”. Menurut Ban Ki-Moon, melalui koperasi dapat dicapai
kemajuan ekonomi dan tanggung jawab sosial secara bersamaan.

4. Jenis-jenis Koperasi
Jenis-jenis koperasi dikelompokan berdasarkan kriteria dan
karakteristik tertentu. Keberadaan koperasi pada awalnya hanya
terdiri dari beberapa jenis. Seiring dengan perkembangannya, jenisjenis koperasi makin bervariasi. Jenis-jenis koperasi digolongkan
berdasarkan jenis komoditi, bidang usaha, jenis anggota, dan
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berdasarkan daerah kerja. Menurut jenis komoditi, koperasi
dikelompokkan berdasarkan jenis barang dan jasa yang menjadi obyek
usahanya, misalnya koperasi pertambangan, koperasi pertanian,
koperasi peternakan, koperasi industri, dan kerajinan, serta
koperasi jasa. Sementara itu, berdasarkan bidang usaha, koperasi
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Koperasi konsumsi.
Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang menjalankan usaha
dalam bidang penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh
anggota dan masyarakat sekitar. Jenis barang yang disediakan
oleh koperasi disesuaikan dengan latar belakang kebutuhan
anggota yang merupakan pendorong terbentuknya koperasi
konsumsi.
b. Koperasi produksi.
Koperasi produksi merupakan koperasi yang menjalankan usaha
dalam bidang produksi bahan baku menjadi barang jadi atau
setengah jadi. Selain itu, koperasi produksi melakukan kegiatan
pemasaran atas barang-barang yang dihasilkannya.
c. Koperasi pemasaran.
Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang didirikan dengan
tujuan untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan
barang/jasa dihasilkan oleh para anggota koperasi. Keberadaan
koperasi pemasaran membantu anggota menyederhanakan rantai
tata niaga dan mengurangi keterlibatan pedagang perantara
sehingga memungkinkan anggota memperoleh margin usaha
yang lebih besar dan menjual barang dengan harga yang lebih
murah.
d. Koperasi kredit.
Koperasi kredit merupakan koperasi yang menjalankan usaha
khusus simpan pinjam. Koperasi kredit mengumpulkan
simpanan dari anggota dan kemudian meminjamkannya kembali
kepada anggota yang memerlukan bantuan. Di Indonesia terjadi
pengelompokkan koperasi berdasarkan jenis anggota, dimana
hal ini jarang terjadi di negara-negara lain. Contoh jenis-jenis
koperasi yang dikelompokkan berdasarkan jenis anggota,
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misalnya: Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Pedagang
Pasar (Koppas), Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Koperasi
Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pondok Pesantren (Koppotren),
dan Koperasi Peranserta Wanita (Koperwan). Sementara
itu, berdasarkan daerah kerja, koperasi dibagi berdasarkan
luassempitnya wilayah yang dijangkau oleh badan usaha koperasi
dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani
masyarakat. Dalam hal ini, koperasi dibagi dalam tiga jenis,
yaitu koperasi primer (koperasi yang beranggotakan orang-orang
dalam lingkup wilayah terkecil tertentu), koperasi sekunder/
pusat koperasi (koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi
primer dalam satu lingkup wilayah tertentu), dan koperasi
tersier/induk koperasi (koperasi yang beranggotakan koperasikoperasi sekunder).

5. Manajemen Koperasi
Manajemen koperasi dapat dibagi dua, yaitu manajemen
organisasi koperasi dan manajemen usaha koperasi. Untuk
melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya, koperasi dikelola
oleh perangkat-perangkat organisasi yang tertuang dalam struktur
organisasi koperasi. Berpedoman pada Undang-undang RI Nomor 25
tahun 1992 tentang perkoperasian maka struktur organisasi koperasi
dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Unsur-unsur alat perlengkapan organisasi koperasi, yaitu:
1) Rapat anggota koperasi Menurut UU RI No. 25/1992, pasal
22, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam koperasi. Ketentuan-ketentuan lain terkait dengan rapat
anggota berpedoman pada UU RI No. 25/1992 pasal 23 sampai
dengan pasal 28.
2) Pengurus koperasi Menurut UU RI No. 25/1992, ketentuanketentuan tentang pengurus koperasi diatur dalam pasal
29 sampai dengan pasal 37. Ketentuan pengurus koperasi
berdasarkan UU No. 25/1992, pasal 29, yaitu:
a) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam
rapat anggota,
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b) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota,
c) Untuk pertama kali susunan dan nama anggota pengurus
dicantumkan dalam akta pendirian,
d) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun,
e) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi
anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.
Selanjutnya,
ketentuan-ketentuan
lainnya
mengenai
pengurus koperasi berpedoman pada UU RI No.25/1992,
pasal 30 sampai dengan pasal 37.
3) Pengawas Koperasi
Berdasarkan pasal 38 UU No. 25/1992, pengawas dipilih dari
dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, pengawas
bertanggung jawab dalam rapat anggota dan persyaratan
untuk dipilih serta diangkat sebagai anggota pengawas
ditetapkan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, ketentuanketentuan lain mengenai pengawas koperasi berpedoman
pada UU RI No. 25 pasal 39 sampai dengan pasal 40.
b. Unsur-unsur pelaksana teknis, yaitu manajer dan karyawan
koperasi. Manajer dan karyawan koperasi bertugas membantu
pengurus dalam pengelolaan koperasi.
c. Unsur penasihat (dewan penasihat) jika diperlukan oleh koperasi.
Dewan penasihat diadakan bila usaha koperasi telah berkembang
semakin besar sehingga permasalaham-permasalahan yang
dihadapi juga semakin kompleks.

F. Upaya Peningkatan Kesejahterahan Melalui
Koperasi Wanita

kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada ketidakberdayaan
ekonomi yang berkepanjangan. Sebagian perempuan, untuk menjaga
kelangsungan hidup, melibatkan diri dalam berbagai usaha produktif
dan bergabung dalam wadah ekonomi yang memiliki legalitas seperti
koperasi (Yuliana, 2012).
Koperasi menciptakan peluang bagi perempuan untuk membantu
diri sendiri dan tidak banyak terhambat oleh ideologi patriaki
yang mengunggulkan pria, karena dalam koperasi, semua anggota
mempunyai hak dan kewajiban sama. Koperasi berperan strategis
memberdayakan perempuan, dan dengan koperasi perempuan
dapat membuktikan kompetensi dan kelebihannya, sebagaimana
ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa koperasi dan UMKM yang
dikelola perempuan tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu
rumah tangga.
Peran koperasi wanita (kopwan) dalam pemberdayaan perempuan
yang paling dominan adalah memberikan kredit modal investasi
maupun modal kerja pada anggota pada khususnya yang sebagian
besar merupakan anggota kelompok produktif yaitu pelaku UMKM
dan masyarakat sekitar pada umumnya yang ingin mengembangkan
usahanya atau memulai usaha melalui unit simpan pinjam, yang
sebelumnya sering terjerat oleh para pelepas uang dengan bunga
tinggi. Peran Kopwan lainnya dalam pemberdayaan perempuan
antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan
keterampilan baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi,
manajemen, administrasi, akutansi usaha, maupun peningkatan
kualitas produk, akses kepada sumber-sumber produktif, informasi.
Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi kopwan adalah
sebagai berikut:
a. Akses terhadap informasi pasar dan teknologi masih relatif rendah,

Kemiskinan adalah persoalan kultural dan struktural dengan
faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal, antara lain
keterbatasan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses
ekonomi, berorganisasi dan lain sebagainya masih tetap berlaku
(Anniswati, 2000). Budaya tradisional yang berideologi patriaki
dimana ada ketimpangan gender dalam aspek kehidupan merupakan
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b. Akses terhadap sumber permodalan masih rendah,
c. Kapasitas sumberdaya manusia masih rendah, faktor budaya
menjadi salah satu kendala rendahnya tingkat pendidikan
formal perempuan juga menyebabkan perempuan tidak diberi
kesempatan untuk terlalu banyak aktif dalam berorganisasi,
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sehingga mengakibatkan kopwan kalah bersaing dengan pelaku
usaha yang lain, dan

4

d. Keberadaan kopwan belum cukup dikenal apalagi mengakar di
kalangan masyarakat.
Data awal dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
di Provinsi Sumatera Utara terdaftar terdapat 63 koperasi wanita
(kopwan) yang terdaftar di Provinsi Sumatera Utara, namun hanya 38
koperasi wanita yang aktif menjalankan fungsinya, yang ditunjukkan
dengan peningkatan omset dan aktivitas rapat anggota tahunan.
Di sisi lain, peran penting koperasi wanita dalam peningkatan
kesejehteraan anggota merupakan tujuan utama yang harus dicapai.
Pemberdayaan karakter bisnis kopwan, program pendidikan dan
sosialisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
organisasi dan praktek bisnis kopwan. Oleh karena itu peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan model pemberdayaan wanita
produktif dengan melibatkan koperasi wanita sebagai fasilitator sangat
diperlukan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memetakan
kondisi ekonomi koperasi wanita (kopwan) dan anggotanya di
Sumatera Utara dan merumuskan model pemberdayaan koperasi
wanita yang sesuai dengan peta kondisi awal dan menguatkan
pengembangan usaha produktif pada anggotanya.

EVALUASI MODEL DAN
UJI HIPOTESIS

A. Tahapan Penelitian
Tahun Pertama: merupakan tahap pra pengembangan model,
digunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, sehingga
didapatkan model teoritik penelitian
Tahun kedua: merupakan tahap pengembangan model, digunakan
penelitian kuantitatif karena bertujuan menemukan model yang
sesuai atau teruji atau model tentatif penelitian
Tahun ketiga: merupakan tahap penerapan model, digunakan
penelitian kuantitatif karena bertujuan menemukan model yang
teruji di lapangan atau model empirik penelitian.

B. Penelitian Kualitatif (Tahun Pertama)
Pada umumnya penelitian kualitatif tidak berpola dengan format
desain terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi,
dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode
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kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi
gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu
tentang keadaan dan gejala yang terjadi.
Menurut Moleong (2009) adalah penelitian kualitatif bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara
holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah.

C. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian adalah seluruh anggota koperasi wanita
yang yang berjumlah 120 orang, yang menjadi objek penelitian
yaitu tentang pemberdayaan perempuan melalui partisipasi dan
kesejahteraan hidup anggota koperasi. Informan Penelitian Dalam
penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama
dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan kunci. Teknik
sampling yang digunakan adalah purposive sample berpedoman pada
syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:
a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau
karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan
subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat
pada populasi (key subjectis).
c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di
dalam studi pendahuluan.

E. Sumber Data dalam Penelitian
a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang
diucapkan secara lisan, gerakgerik atau perilaku yang dilakukan
oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau
informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data
yang diperoleh dari responden secara langsung.
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik
pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian
ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta
dari studi pustaka.

F. Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada beberapa koperasi yang aktif
yang ada di Kotamadya Medan, serta di beberapa kabupaten seperti
Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi
Sumatera Utara. Populasi Penelitian Populasi dalam penelitian
ini adalah semua organisasi koperasi yang berkualitas dan aktif,
yaitu organisasi koperasi yang masih melaksanakan Rapat Anggota
Tahunan yang ada di Propinsi Sumatera Utara.

G. Uji Hipotesis
Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus
Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket
dan skala bertingkat. Rumus Alpha Cronbach sevagai berikut:

D. Teknik Pengumpulan
Data Teknik pengumpulan data kualitatif diperoleh secara
mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari
hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.
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Keterangan :
r11		

= reliabilitas yang dicari

n		

= reliabilitas yang dicari

Bab 4 | Evaluasi Model dan Uji Hipotesis

49

Ʃơt2

= Jumlah Vatians skor tiap-tiap item

ơt

= Varians Total

2

		

5

Jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient
reliability) sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh
item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas
yang kuat. Atau, ada pula yang memaknakannya sebagai berikut:
• Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna.
• Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi.
• Jika alpha 0.50 – 0.70 maka reliabilitas moderat.
• Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah.
• Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak
reliabel.
Tujuan penelitian terapan ini adalah untuk menemukan model
pemberdayaan kaum wanita dengan cara mengeksplorasi potensi
ekonomi dan sosial kaum wanita dalam organisasi koperasi
sehingga kaum wanita mampu untuk meningkatkan partisipasinya
berkoperasi dan pada akhirnya kaum wanita ini dapat meningkatkan
kesejahteraan hidup bagi keluarganya. Dengan ditemukannya model
pemberdayaan ini diharapkan kaum perempuan dapat memecahkan
persoalan sosial ekonomi keluarganya sehingga dapat berperan dalam
partisipasi pembangunan ekonomi desa atau ekonomi kerakyatan
yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di masyarakat yang saat
ini masih perlu ditemukan solusinya.
Model pemberdayaan ini hendaknya menjadi model pembangunan
yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari bawah
sehingga nantinya hasil pembangunan yang dilaksanakan dapat
dinikmati dan bermanfaat bagi kaum perempuan (dari perempuan
oleh perempuan dan untuk perempuan).

ANALISIS DESKRIPTIF
VARIABEL

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengukur reliabilitas
dan validitas instrumen menggunakan koefisien Alpha Cronbach
terhadap setiap variabel. Instrumen dikatakan reliable jika memiliki
koefisien Alpha Cronbach ≥ 0.6. Selain itu juga dilakukan uji
asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas dan uji
heteroskedasdisitas.
Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan
data yang ada, menyusun secara sistematis, mengorganisasikan
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan model, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
dapat diceriterakan kepada orang lain. Adapun tahapan analisis data
kualitatif adalah sebagai berikut:
a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan
gagasan yang ada dalam data,
b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema
yang berasal dari data.
c. Menuliskan ‘model’ yang ditemukan.
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d. Koding yang telah dilakukan. Kredibilitas Penelitian
e. Perpanjangan pengamatan b. Meningkatkan ketekunan
f. Triangulasi
g. Analisis kasus negatif
h. Menggunakan bahan referensi
i. Mengadakan member check

A. Uji Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh
mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam
fungsi ukurannya. Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar
variabel yang hendak diteliti oleh peneliti.
Sedangkan validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur
apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan
derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang
diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan
sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa
yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau
valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika
tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil
ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes
tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan
tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki
validitas rendah.
Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan
pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi
ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan tinggi. Arti
kecermatan disini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan
kecil yang ada pada atribut yang diukurnya.
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Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner, dibedakan
menjadi 2, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor
diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor
(antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran
validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor
(penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total
keseluruhan faktor).
Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan
terhadap item total (skor total), perhitungan dilakukan dengan cara
mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita
menggunakan lebih dari satu faktor berarti pengujian validitas item
dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor,
kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor
total faktor (penjumlahan dari beberapa faktor).
Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien
korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu
item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan
atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang
akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi
pada taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika
berkorelasi signifikan terhadap skor total.
Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS.
Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji
validitas adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk
Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masingmasing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan
dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi
signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu
memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap
à Valid. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka
instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap
skor total (dinyatakan valid).
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B. Uji Reliabilitas
Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability
(reliabilitas) adalah keajegan pengukuran. Reliabilitas menunjuk
pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam
penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat
dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap
informasi yang sebenarnya dilapangan. Reliabilitas adalah alat untuk
mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah
atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil
dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat
stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang
memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat
menghasilkan data yang reliabel
Menurut Masri Singarimbun, reliabilitas adalah indeks yang
menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau
dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali –untuk
mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh
relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata
lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di
dalam pengukur gejala yang sama. Reliabilitas menunjukkan sejauh
mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil
pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat
konsistensi dan kemantapan.
Reliabilitas, atau keandalan, adalah konsistensi dari serangkaian
pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa
pengukuran dari alat ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan
memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih
subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip
(reliabilitas antar penilai). Reliabilitas tidak sama dengan validitas.
Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara
konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur.
Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari
suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap
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subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat
diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran
yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu
memberikan hasil yang berbeda-beda.
Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukan oleh
suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang
tinggi ditunjukan dengan nilai rxx mendekati angka 1. Kesepakatan
secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan
jika ≥ 0.700.

C. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik yang umum digunakan adalah uji
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji
autokorelasi, dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan khusus tentang
urutan tes yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Analisis dapat
dilakukan tergantung pada data yang ada. Misalnya, analisis semua
tes penerimaan klasik dilakukan, dan yang kemudian tidak memenuhi
persyaratan. Setelah itu tes akan ditingkatkan dan tes lebih lanjut
akan dilakukan setelah memenuhi persyaratan.

D. Jenis-jenis Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu
terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah
memiliki residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena
itu tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi untuk nilai residual.
Sering kali kesalahan terjadi yaitu bahwa tes normalitas dilakukan
untuk setiap variabel. Ini tidak dilarang, tetapi model regresi
memerlukan normalitas dalam nilai residual bukan dalam variabel
penelitian.
Pemahaman normal bisa dianalogikan dengan sebuah kelas. Di
kelas, para siswa sangat bodoh dan pintar dalam jumlah sedikit dan
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sebagian besar berada di kategori menengah. Jika semua kelas bodoh
maka itu tidak normal atau sekolah yang luar biasa. Dan sebaliknya,
jika suatu kelas sangat cerdas maka kelas tersebut normal atau kelas
yang superior. Pengamatan normal data menghasilkan beberapa
ekstrem rendah dan sangat ekstrem dan biasanya terakumulasi
di tengah. Demikian juga nilai rata-rata, mode dan median relatif
berdekatan.
Tes normalitas dapat dilakukan dengan tes histogram, tes normal
P-Plot, tes Chi-square, tes Skewness dan Kurtosis atau tes KolmogorovSmirnov. Tidak ada metode terbaik atau paling tepat. Sarannya adalah
bahwa pengujian metode charting sering menyebabkan persepsi yang
berbeda pada beberapa pengamat. Oleh karena itu, penggunaan uji
normalitas dengan uji statistik tidak diragukan meskipun tidak dapat
dijamin bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari pada
pengujian dengan metode diagram.
Jika residu tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya,
arti Kolmogorov Smirnov dari 0,049), metode lain dapat digunakan
yang memberikan justifikasi normal. Namun, jika jauh dari nilai
normal beberapa langkah dapat dilakukan yaitu mengubah data,
memangkas outlier, atau menambahkan data observasi. Transformasi
dapat dalam bentuk logaritma natural, akar kuadrat, inverses, atau
bentuk lain, tergantung pada bentuk normal kurva, apakah kiri,
kanan, tengah, atau kanan dan kiri.

2. Uji Multikollinearitäs
Uji multikolinieritas dirancang untuk menentukan apakah
ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model
regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel
independen hubungan antara variabel independen dan variabel
dependen terganggu.
Sebagai ilustrasi, model regresi dengan variabel independen
adalah motivasi, kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan variabel
dependen kinerja. Logika sederhana adalah bahwa model mencari
kinerja berdasarkan dampak motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan
kerja. Jadi seharusnya tidak ada korelasi yang tinggi antara motivasi
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dan kepemimpinan, motivasi dengan kepuasan kerja atau antara
kepemimpinan dan kepuasan kerja.
Alat statistik yang biasanya digunakan untuk menguji gangguan
multikolinieritas adalah variance inflation factor (VIF), korelasi Pearson
antara variabel independen atau pertimbangan nilai eigen dan indeks
kondisi.

3. Uji Heteroskedastizitäs
Dalam uji heteroskedastisitas, diperiksa apakah ada perbedaan
yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Salah
satu model regresi yang memenuhi persyaratan adalah bahwa ada
kesamaan dalam varians antara residu dari satu pengamatan dan
lainnya yang disebut homoscedasticity.
Bukti heteroskedastisitas dapat dibuat dengan menggunakan
metode scatterplot dengan memplot nilai ZPRED (Nilai Prediktif)
dengan SRESID (Nilai Sisa). Model yang baik adalah ketika grafik
tidak mengandung pola tertentu, seperti Berkumpul di tengah,
menyempit dan memperbesar atau sebaliknya Memperbesar dan
memperkecil. Tes Glejser, tes Park atau tes Wei dapat digunakan
sebagai tes statistik.
Beberapa solusi alternatif, jika model tersebut melanggar asumsi
heteroskedastisitas adalah mengubahnya menjadi bentuk logaritmik.
Ini hanya mungkin jika semua data positif. Atau semua variabel dapat
dibagi dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisit.

4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi
antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara
sederhana, analisis regresi terdiri dari menguji pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen sehingga tidak boleh ada
korelasi antara pengamatan dan data observasi sebelumnya. Uji
autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan
tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di
mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada
saat yang bersamaan. Model regresi dalam penelitian di Bursa Efek
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Indonesia di mana periode lebih dari satu tahun biasanya memerlukan
uji autokorelasi.
Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji
Durbin-Watson, uji dengan Run Test dan jika data observasi di atas
100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier. Beberapa
cara untuk mengatasi masalah autokorelasi adalah mengubah data
atau mengubah model regresi menjadi persamaan perbedaan umum.
Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari
variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data
observasi menjadi berkurang 1.

5. Uji Linearitas
Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang
dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Tes ini jarang
digunakan dalam beberapa studi karena model biasanya dibangun
atas dasar studi teoritis bahwa hubungan antara variabel independen
dan variabel dependen adalah linier. Hubungan antar variabel yang
secara teoritis tidak hubungan linear tidak dapat dianalisis dengan
regresi linier, seperti masalah elastisitas Jika ada hubungan antara dua
variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, uji linearitas
tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment bahwa
hubungan tersebut bersifat linear atau tidak. Uji linearitas digunakan
untuk mengkonfirmasi apakah sifat linear antara dua variabel yang
diidentifikasi dalam teori sesuai dengan hasil pengamatan. Tes
linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson,
tes Ramsey atau tes pengali Lagrange.

1. Uji Asumsi Klasik pada Regresi Linear Sederhana
Asumsi klasik pada regresi linear sederhana antara lain:
a. Data interval atau rasio
b. linearitas
c. normalitas
d. heteroskedastisitas
e. Outlier
f. Autokorelasi (Hanya untuk data time series atau runtut waktu).

2. Uji Asumsi Klasik pada Regresi Linear Berganda
Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain:
a. Data interval atau rasio
b. linearitas
c. normalitas
d. heteroskedastisitas
e. Outlier
f. Multikollinearität
g. Autokorelasi (Hanya untuk data time series atau runtut waktu)

E. Jenis Uji Asumsi Klasik pada Regresi Linear
Dengan adanya dua jenis yang berbeda pada regresi linear, maka
syarat atau asumsi klasik pada regresi linear juga ada dua macam.
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6
PEMBAHASAN

A. Perumusan Model
Perumusan model dilakukan dengan tahapan, capaian serta indikator
secara berkelanjutan pada tahun pertama sebagai berikut:
a. Identifikasi kondisi awal kopwan dan anggota, yang dilakukan
dengan mendokumentasikan kondisi keuangan dan program
kerja kopwan terkait dengan pemberdayaan anggota. Kondisi
awal anggota meliputi proporsi anggota yang telah melakukan
kegiatan usaha produktif dengan yang belum, kemudian kondisi
ekonomi anggota untuk menentukan proporsi anggota yang
miskin. Identifikasi kondisi awal dilakukan pada kopwan yang
aktif maupun tidak aktif.
b. Menentukan rumusan pemberdayaan usaha produktif bagi
anggota, melalui identifikasi jenis, skema, jumlah simpanan dan
pinjaman serta model sosialisasi, penguatan, monitoring dan
evaluasi pemberdayaan usaha produktif anggota
[halaman ini sengaja dikosongkan]
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Observasi awal dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan
dilanjutkan ke beberapa koperasi wanita di beberapa Kabupaten
yang ada di Sumatera Utara, menunjukkan kondisi bahwa kopwan

yang terdaftar aktif yang ditunjukkan dengan adanya laporan RAT
kepada Dinas mengenai rapat anggota dan laporan keuangan secara
kontinyu sejak tahun 2011. Kopwan yang aktif akan dijadikan
model dalam pemberdayaan anggota secara produktif kepada 10
kopwan yang tidak aktif. Langkah selanjutnya adalah mengundang
kopwan yang aktif dan atau terdaftar untuk melakukan lokakarya
(workshop) guna merumuskan model pemberdayaan anggota dan
kopwan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua
responden memiliki kegiatan usaha simpan pinjam, Sebagian besar
menggunakan sistem akuntansi simpan pinjam manual. Empat
kopwan dengan proporsi terbesar anggota yang memiliki usaha
produktif dengan mata pencaharian sebagai besar anggota sebagai
ibu rumah tangga, dan pada usia produktif (20-50 tahun); Empat
kopwan dengan proporsi anggota yang memiliki usaha produktif
terbesar sebagai prototipe awal model pemberdayaan anggota guna
mendukung kesejahteraan anggota. Identifikasi terhadap kondisi dan
tata kelola keempat kopwan menunjukkan bahwa ada dukungan yang
jelas dan tegas terhadap orientasi pengembangan usaha produktif
anggota. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya prosedur yang
jelas untuk penerimaan anggota diupayakan yang potensial untuk
melakukan usaha produktif. Model pemberdayaan anggota kopwan
dapat dilakukan melalui peran dan tata kelola kopwan dalam
operasional usaha, baik simpan maupun pinjam.
Uraian di atas menunjukkan bahwa data awal kopwan yang
aktif belum tentu dapat dijadikan model karena keterbatasan
dalam pengembangan usaha sehingga hanya kopwan yang aktif
dan berkembang yang dapat dijadikan model awal-prototype
model pemberdayaan anggota kopwan. Selanjutnya data, prosedur
dan pola kegiatan pada empat kopwan dirumuskan sebagai model
pemberdayaan usaha kopwan yang lain.

B. Model Pemberdayaan
Perumusan model pemberdayaan kopwan sebagai badan
usaha dilakukan melalui workshop pemberdayaan dan Focus Group
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Discussion (FGD) untuk merumuskan model pemberdayaan kopwan
yang efektif. Perumusan model meliputi tahapan penerimaan anggota,
prosedur pemberian pinjaman, prosedur pengawasan. Hasil diskusi
grup terfokus memberikan beberapa kunci pemberdayaan kopwan
adalah:
a. Pola penerimaan anggota yang selektif dengan orientasi pada calon
anggota yang potensial usaha produktifnya,
b. Transparansi aturan dan prosedur operasional baik simpan maupun
pinjam serta pelaporan berkelanjutan dengan pengawasan yang
efektif,
c. Ketentuan, prosedur, dokumen dan persyaratan pengajuan
pinjaman serta penyampaian pinjaman yang berorientasi pada
pengembangan usaha produktif anggota
d. Pemahaman peran penting simpan dan pinjam anggota secara
berkualitas dalam pengembangan usaha produktif,
e. Sistem akuntansi dan pengolahan laporan keuangan harus
mendukung akuntanbilitas keuangan sehingga menambah
keyakinan anggota untuk mengembangan usaha produktif dengan
fasilitasi dari kopwan.
Lebih lanjut, model pemberdayaan diterapkan pada aktivitas
utama kopwan, berupa simpan pinjam yang berorientasi pada
pemberdayaan anggota terhadap usaha produktif, bukan konsumtif
dan investatif. Penerapan terhadap aktivitas tersebut terdokumentasi
dalam bagan alir, prosedur operasi standar (standard operating
procedures), dokumen, dan laporan yang dihasilkan, yang diuraikan
sebagai berikut:
a. Pinjaman anggota: terdapat prosedur pengajuan pinjaman telah
secara memadai mengacu pada orientasi produktivitas anggota.
Persyaratan, dokumen pendukung dan analisis penggunaan
pinjaman diarahkan ke produktivitas anggota. Pengajuan pinjaman
harus menyebutkan penggunaan secara jelas, sehingga dapat
diarahkan dan bimbing keberlanjutannya. Pertimbangan conditee
peminjam menjadi salah satu indikator dalam pertimbangan
pemprosesan pinjaman anggota. Kopwan juga memperhatikan
aspek peruntukan pinjaman apakah produktif, konsumstif atau
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investasi. Apabila peruntukannya bersifat produktif, maka
kemungkinan pinjaman disetujui semakin besar. Pengawasan
terhadap pinjaman dilakukan bertingkat, dari pengurus
kepada anggota, kemudian pengawas kepada pengurus secara
berkesinambungan. Apabila ada anggota yang menyalahgunakan
pinjaman apalagi tidak bersifat produktif sampai macet maka
peran pengurus harus aktif untuk menyelesaikan. Kemudian
secara periodik pengawas akan memeriksa keseluruhan pinjaman
baik aspek administrasi, ketaatan aturan, dan hukum serta
nilai pinjaman. Pemahaman terhadap pinjaman juga diberikan
kepada anggota terutama peruntukan pinjaman, perhitungan
jasa, angsuran, ketaatan angsuran, dan penyelesaian tunggakan.
Pemahaman yang memadai diharapkan akan meningkatkan
kualitas pinjaman kepada anggota;
b. Simpanan anggota: terdapat prosedur simpanan secara memadai
mengacu pada orientasi produktivitas anggota, yang memberikan
pemahaman kemanfaatan dari simpanan bagi kesejahteraan
anggota. Persyaratan, dokumen pendukung dan analisis
simpanan diarahkan ke produktivitas anggota, terutama jenis
simpanan sukarela. Penyampaian simpanan harus dimanfaatkan
untuk kebutuhan produktif anggota, sehingga dapat diarahkan
penggunaan pada saat yang tepat. Pemahaman anggota terkait
simpanan harus diberikan secara berkelanjutan sehingga arah
usaha anggota beralih dari peminjam menjadi penyimpan yang
produktif. Simpanan yang aktif menunjukkan kelebihan uang
anggota yang dapat dilakukan untuk konsumtif namun diarahkan
ke arah produktif, dengan simpanan ke kopwan yang dapat
bermanfaat untuk usaha produktif anggota lain. Kopwan juga
memperhatikan aspek penggunaan simpanan anggota untuk
usaha produktif atau investatif karena merupakan amanah
anggota kepada kopwan. Pengawasan terhadap simpanan
dilakukan bertingkat, dari pengurus kepada anggota, kemudian
apabila ada penyalahgunaan simpanan untuk konsumtif dan tidak
termuat dalam rencana anggaran kegiatan tahun berjalan maka
peran pengurus harus aktif untuk menyelesaikan. Kemudian
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secara periodik pengawas akan memeriksa keseluruhan simpanan
baik aspek administrasi, ketaatan aturan dan hukum serta nilai
simpanan. Pemahaman terhadap simpanan juga diberikan kepada
anggota terutama arti penting bagi kesejahteraan seluruh anggota,
perhitungan jasa, dan penarikan. Pemahaman yang memadai
diharapkan akan meningkatkan kualitas simpanan anggota kepada
koperasi. Keberadaan usaha simpan pinjam yang dikelola oleh
kaum perempuan tersebut cukup signifikan manfaatnya bagi
anggota demikian pula terhadap dukungan penghasilan bagi
lembaga koperasinya (Hetifah, 1995).
Model pemberdayaan kopwan melalui pendekatan usaha
produktif, melalui pembenahan kembali kinerja dan pengendalian
usaha simpan pinjam, diharapkan dapat meningkatkan inisiatif
wanita dalam berkiprah mengembangkan usaha diri dan koperasi
menuju kesejahteraan bersama. Jangan sampai kopwan hanya
sebagai tempat pinjaman untuk tujuan konsumsi rumah tangga
tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan yang akan menyulitkan
anggota dan koperasi sendiri. Pendekatan yang dilakukan menuntut
kemampuan dan kemahiran profesional di bidang keuangan mikro,
untuk membangun sistem pemberdayaan ekonomi kaum perempuan,
memacu pengembangan usaha produktif, menumbuhkan jiwa kewirakoperasian, dan mekanisme pembentukan kopwan secara sehat.
Keberhasilan Kopwan selain karena menerapkan simpan pinjam
dengan sistem tanggung renteng, juga pengurus atau pengelola
merupakan wanita yang profesional, ulet, tangguh, penuh strategi,
memiliki jiwa wiraswasta tinggi sehingga cepat menangkap peluang
usaha yang ada seperti usaha produktif pertokoan atau swalayan,
kebutuhan konsumsi, persewaan, catering, wartel, voucher, dan
sebagainya untuk kebutuhan anggota. Yuliana (2012) menyatakan
dampak usaha mikro diindikasikan membaik jika kondisi fisik rumah
dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Partisipasi ekonomi anggota
dapat menitipkan produk untuk dijual di usaha koperasi.
Peran Kopwan lainnya dalam pemberdayaan perempuan
antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan
keterampilan baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi,

Bab 6 | Pembahasan

65

manajemen, administrasi usaha, maupun peningkatan kualitas
produk, akses kepada sumber-sumber produktif, informasi.

1. Keberhasilan dan Kegagalan Wanita Sebagai
Pelaku Usaha
Keberhasilan wanita ditunjang dari kelebihan-kelebihan wanita
yang merupakan faktor dominan terhadap keberhasilannya sebagai
pelaku usaha antara lain telaten, jujur sehingga lebih dipercaya, ulet,
sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani mengambil resiko, tangguh,
tidak mudah menyerah, memiliki jiwa bisnis atau wira usaha,
kemauan keras, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi, terbuka,
bekerja dengan ikhlas, selalu menjaga nama baik, tidak egois, disiplin
dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan.

2. Permasalahan yang Dihadapi Koperasi Wanita
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi wanita
dapat mempengaruhi kinerjanya. Permasalahan-permasalahan
tersebut antara lain kurang modal, lemahnya SDM, kurang sarana/
prasarana, sulitnya akses ke perbankan, kurang menguasai pasar,
kurang menguasai penggunaan teknologi.

3. Alasan Mengapa Wanita Berkiprah di Koperasi
Alasan Mengapa Wanita Berkiprah Di Koperasi dan motivasi
wanita melakukan usaha, yaitu untuk menentukan apa yang ingin
dicapai,, tujuan apa yang hendak dicapai, serta produk apa yang
akan dihasilkan. Banyaknya motivasi wanita melakukan usaha
karena ingin mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan
usaha, menunjukkan adanya kesadaran dari wanita atas kondisi
pengangguran yang semakin meningkat, adanya kesadaran dari
wanita untuk menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan.

4. Pemanfaatanm Teknologi dan Pemikiran
Diversifikasi Usaha
Teknologi sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan
usaha, baik dalam rangka peningkatan kualitas maupun kuantitas
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karena dengan teknologi pekerjaan berjalan secara otomatis
akan mempersingkat waktu, mungkin bisamenekan biaya, dan
meningkatkan kualitas produk.
Kendala hubungan dengan mitra usaha kebanyakan yang banyak
diperlukan adalah kemitraan dengan BUMN atau BUMS belum jalan,
pembayaran tidak tepat waktu, kesulitan dalam penagihan cicilan
pada anggota, dan lain sebagainya.

5. Kebutuhan Peningkatan Pengetahuan dan
Keterampilan
Dalam hal peningkatan keterampilan, yang banyak dibutuhkan
oleh pelaku usaha wanita adalah mengenai peningkatan keterampilan
manajerial, memasarkan produk, penggunaan teknologi, dan sumber
daya masing-masing, kemudian melakukan inovasi sesuai dengan
kegiatan usahanya, dan memproduksi barang dan jasa.

6. Persepsi terhadap Citra Diri dan Kompetensi
Pelaku Usaha
Sebagain besar pimpinan atau pelaku usaha kecil dan pengurus
koperasi wanita kepemimpinannya bersifat partisipatif yaitu dalam
mengambil keputusan meminta pendapat, masukan, dan saran dari
staf atau anak buah dan sebagain kecil kepemimpinannya bersifat
semi partisipatif yaitu dalam pengambilan keputusan mendengarkan
pendapat, masukan, dan saran dari staf atau anak buah meskipun
keputusan tetap ditangani pimpinan sendiri.
Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus
Alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket
dan skala bertingkat. Rumus Alpha Cronbach sevagai berikut:

Jika nilai alpha > 0.7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient
reliability) sementara jika alpha > 0.80 ini mensugestikan seluruh
item reliabel dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas

Bab 6 | Pembahasan

67

yang kuat. Atau, ada pula yang memaknakannya sebagai berikut:
Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara
0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 0.70 maka
reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika
alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

7

7. Model Terpilih Alpha
Cronbach’s Alpha
0.968

Cronbach’s Alpha Based on
N of items
Standardized items
0.996

120

Nilai Cronbach Alpha sebesar 0,968 yang menunjukan bahwa ke-5
indikator dinyatakan cukup reliabel.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam buku ini
adalah (1). Penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa kunci dari
pemberdayaan kopwan, antara lain: (a) Pola penerimaan anggota yang
selektif dengan orientasi pada calon anggota yang potensial usaha
produktifnya, (b) Transparansi, (2). Model pemberdayaan yang telah
dirumuskan dan akan diterapkan pada kopwan meliputi bagan alir
aktivitas simpan pinjam, prosedur operasi baku (standard operating
procedures) dari kegiatan penerimaan anggota, kegiatan simpan
pinjam, dan pengawasan usaha, contoh dokumen dan laporan (3).
Dalam kegiatan koperasi, wanita dapat berperan sebagai anggota,
pengurus, pengawas, manajer, pembina ataupun pendamping usaha.
Peran serta wanita dalam berbagai sektor, namun sesuai dengan
kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita. Koperasi contoh yang
dikelola wanita, dapat diketegorikan koperasi kecil, sedang, besar,
dan sangat besar dilihat dari kelembagaan khususnya jumlah anggota
dan tenaga kerjanya, kinerja usahanya dan hampir maupun semuanya
berjalan cukup baik (4). Koperasi sampel masih menghadapi
permasalahan-permasalahan dalam mengembangkan usahanya,
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seperti kurang modal, lemahnya SDM, kurang menguasai teknologi/
pasar memperngaruhi kinerja usaha, sehingga permasalahanpermasalahan tersebut perlu dicarikan pemecahan secara terpadu.
Hampir seluruh responden wanita pelaku usaha menyatakan ingin
menciptakan lapangan usaha/mengurangi penggangguran sebagai
motivasi mengapa berkiprah dalam dunia usaha. Sebanyak 87,8 %
responden wanita pelaku usaha yang menyatakan tidak ada kesulitan
dalam menjalin hubungan kerja dengan anak buah, sejawat, ini
menunjukkan responden memiliki kemampuan peran sosial yang
baik Terdapat kesadaran dan kemauan yang tinggi dari wanita pelaku
usaha untuk meningkatkan kemampuan ketrampilannya agar dapat
meningkatkan usahanya, baik dalam bentuk pendidikan/pelatihan,
studi banding, maupun magang.

DAFTAR PUSTAKA

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan
saran-saran sebagai berikut:
a. Beberapa saran untuk pengembangan penelitian mendatang
antara lain penerapan model pemberdayaan ini pada koperasi
yang kurang aktif, dengan sosialisasi dan pendampingan secara
intensif kemudian didokumentasikan dalam satu tahun buku
untuk mengetahui perkembangan usaha. Selain itu, pendekatan
lain dari aspek otomatisasi sistem informasi untuk mendukung
sisi efisiensi usaha koperasi dapat menjadi bahan penelitian
berikutnya
b. Untuk mengatasi permasalahan dalam sulitnya akses pada sumbersumber permodalan, pemerintah diharapkan dapat memberikan
kemudahan pada koperasi memperoleh fasilitas kredit, konsep
Modal Awal Padanan (MAP) yang dirintis BPSKPKM yang mudah
diakses koperasi mungkin implementasinya dapat diperluas.
c. Guna meningkatkan kompetisi pelaku usaha dalam rangka
meningkatkan usahanya perlu dilakukan peningkatan pengetahuan
dan ketrampilan. Serta adanya kebutuhan pembinaan manajerial,
pelayanan bisnis lainnya untuk memudahkan akses pada sumber
permodalan.
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