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ABSTRAK 

 Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi merupakan koperasi yang 

melayani unit usaha simpan pinjam dan usaha lainnya yang bersifat ekonomi dan produktif. 

Keberhasilan usaha koperasi pada koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi masih 

mengalami kendala dalam menigkatkan peran koperasi sebagai pusat pelayanan anggota. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh partisipasi anggota terhadap 

keberhasilan usaha koperasi pada koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi. (2) 

Pengaruh pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi  pada koperasi Abdi Praja 

Kecamatan Mestong Muaro Jambi. (3) Pengaruh partisipasi anggota dan pelayanan kredit 

terhadap keberhasilan usaha koperasi pada koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro 

Jambi. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua anggota koperasi abdi praja kecamatan mestong muaro jambi yang berjumlah 54 orang 

anggota. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 21.0. diperoleh thitung variabel 

X1=3,751 dan X2=5,292 sedangkan ttabel=2,007 jadi thitung>ttabel. Dalam pnelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi 0,05, maka signifikansi X1=0,000 dan X2=0,000 menunjukkan lebih kecil 

dari 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel partisipasi anggota (X1), pelayanan kredit 

(X2) terhadap keberhasilan usaha koperasi (Y) dapat diterima. Untuk menjawab hipotesis ketiga, 

dilakukan pengujian secara bersama-sama yakni pengaruh partisipasi anggota (X1) dan 

pelayanan kredit (X2) terhadap keberhasilan usaha koperasi (Y) terdapat pengaruh yang 

signifikan dengan nilai Fhitung = 33,857 > Ftabel = 3,18) dan Rsquare sebesar 0,570 atau 57,0 %. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

partisipasi anggota dan pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi pada koperasi 

Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi. Dari hasil peneltian ini, disarankan kepada 

koperasi agar dapat meningkatkan partisipasi anggota dan pelayanan kredit karena kedua 

variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha koperasi. 

 
Kata Kunci: Partisipasi Anggota, Pelayanan Kredit, Keberhasilan Usaha Koperasi. 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Tujuan koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi, adalah untuk memajukan 

kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan usaha koperasi Abdi 

Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi meliputi usaha simpan pinjam (USP), dan usaha lainnya 

yang bersifat ekonomi dan produktif.  

Dengan segala upaya yang di lakukan oleh koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong 

Muaro Jambi dalam mencapai suatu keberhasilan usaha koperasi masih melalui kendala. Dari 

hasil wawancara awal denganpengurus koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi, 

di duga masih kurangnya tingkat kesadaran anggota dalam ikut berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta masih kurangnya partisipasi anggota dalam 

permodalan untuk pengembangan usaha koperasi. Berikut ini data keaktifan anggota 

koperasiAbdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi. 
 

Tabel 1.1 Data Keaktifan Anggota Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Laporan RAT  Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi) 

  

Dari tabel 1.1 diatas dapat terlihat bahwa keaktifan anggota dalam menghadiri rapat 

anggotatidak sesuai dengan jumlah anggota. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi 

anggota yang aktif cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, hanya pada tahun 

2015mengalami kenaikan 79,6 % dari tahun sebelumnya. 

Selain itu, koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi juga melayani 

kebutuhan anggotanya dalam hal menerima simpanan dan kebutuhan pinjaman atau 

kredit.Kegiatan Pelayanan kredit ini menjadikan sumber keuntungan bagi koperasi. Tujuan 

pemeberian pinjaman tersebut adalah untuk membantu penyediaan modal usaha produktif, 

investasi, dan keperluan konsumtif.  

Berdasarkan Observasi awal, Kemungkinan yang sering di jumpai pada koperasi Abdi 

Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi adalah terdapat beberapa anggota yang masih terlambat 

mengangsur atau kredit macet. Dimana hambatan tersebut merupakan suatu tantangan bagi 

koperasi dalam menangani kredit macet di Koperasi Abdi Praja Kecamtan Mestong Muaro Jambi 

dalam mencapai keberhasilan koperasi. Selain adanya masalah kredit macet, juga terdapat 

masalah yaitu pada pelayanan simpan pinjam, dimana terdapat satu karyawan yang hanya 

menangani jasa simapan pinjam, sehingga pelayanan masih lambat, sedangkan anggota yang 

menggunakan jasa simpan pinjam semakin meningkat.Hal ini dapat terlihat dari tabel 1.2 data 

pemberian pinjaman pada anggota sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tahun Jumlah 

Anggota 

Keaktifan 

Anggota 

Presentase 

2012 50 42 82,0 % 

2013 51 40 78,4 % 

2014 53 40 75,4 % 

2015 54 43 79,6 % 



Tabel 1.2 Data Pemberian Pinjaman AnggotaKoperasi Abdi Praja Kecamatan MestongMuaro 

Jambi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa data pemberian pinjaman pada anggota koperasi 

Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi terus meningkat tiap tahunnya. Dimana Untuk 

tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 

2014 mengalami peningkatan lagi sebesar 0,85% dan begitu juga pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan sebesar 0,61%. 

Koperasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Undang-

Undang Dasar menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Atas dasar 

tersebut, koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan 

para anggotanya dan masyarakat sekitarnya, serta memberikan sumbangan mendasar kepada 

pembangunan dan pertumbuhan sosial ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi sangat 

penting bagi laju pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.  

Menurut Kartasapoetra(2001:3) Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang 

bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang semuanya menjadi anggota koperasi itu secara 

bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan 

kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan koperasi, seperti yang dikemukakan olehRopke (2003:170) 

bahwa “ Keberhasilan dan perkembangan usaha koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain pengelola, pelayanan, permodalan, partisipasi anggota, dan pembinaan pemerintah”.  

Menurut Hanel (2005: 66) bahwa “keberhasilan suatu koperasi di dalam menjalankan 

misinya akan tergantung antara lain kepada partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai 

pemilik (owner) dan pelanggan (customers). Keberhasilan pengelolaan koperasi tersebut dapat 

dicapai karena dilaksanakan dengan manajemen yang baik”. Secara umum, variabel kinerja 

koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di 

Indonesia sebagai badan usaha terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi perpropinsi, jumlah 

koperasi perjenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif atau nonaktif), keanggotaan, 

volume usaha, permodalan, asset dan SHU (Sitio dan Tamba, 2001:137).  

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan anggota dan usaha koperasi. Secara 

umum, partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi 

yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Menurut Sitio dan Tamba 

(2001:30) keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif anggota dalam 

koperasinya akan maju dan berkembang sehingga koperasi dapat dikatakan berhasil. Apabila 

setiap anggota koperasi tidak ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap usaha koperasi maka 

koperasi tersebut akan sulit berkembang di era persaingan ekonomi yang semakin ketat ini.  

Partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan dalam bentuk tertibnya anggota dalam 

membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, berbelanja di toko 

koperasi, menghadiri rapat anggota koperasi serta memberikan kritik dan saran dapat 

Tahun Pemberian 

Pinjaman  

Persentase 

2012 81.500.000 0 % 

2013 95.500.000 0,17 % 

2014 177.000.000 0,85 % 

2015 286.000.000 0,61 % 



membangun perkembangan koperasi. Adanya partisipasi yang aktif dari anggota koperasi 

diharapkan akan diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha koperasi dan 

meningkatkan perolehan sisa hasil usaha (SHU).  

Selain partisipasi anggotaadapun pelayanan kredit yang mampu mempengaruhi 

keberhasilan anggota koperasi. Dalam kenyataannya, selain partisipasi anggota adapun pengaruh 

pelayanan kredit, yang mampu memepengaruhi keberhasilan usaha koperasi. Pelayanan menurut 

Anonimnyaadalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan proses jual beli barang dan 

jasa. Sedangkan kredit erat kaitannya dengan pengadaan modal suatu usaha, dimana terjadi 

kepercayaan antara orang dan badan usaha yang memberikan kredit dengan ikatan perjanjian 

harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya (yang akan 

datang).  

Pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi disebabkan karena pelayanan 

mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi suksesnya koperasi sebagai pemenuhan 

kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan pelayanan ini tentu sekaligus diharapkan dapat menjadi 

sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi (Sitio dan Tamba, 2001:81). Selanjutnya semakin 

banyak hubungan ekonomis antara anggota dengan koperasi, semakin besar kemungkinan 

berkembangnya koperasi.  

Sudarsono dan Edilius (2002:88) menyatakan anggota koperasi memiliki hak 

mendapatkan pelayanan yang sama antar anggota, karena tujuan daripada koperasi ialah 

melayani kebutuhan anggota dan masyarakat dengan usaha bersama, walaupun untuk 

mendapatkan barang tersebut keuntungannya hanya kecil. Inilah watak sosial daripada usaha 

koperasi yang tidak terdapat pada organisasi ekonomi lainnya. 

Dalam perkembangannya,Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi 

memiliki permasalahan. Permasalahan ini dapat terlihat dari tabel 1.3berikut ini : 

 
Tabel 1.3 Perkembangan Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi 

  

 Dari tabel 1.3 diatas dapat terlihat bahwa perolehan SHU anggota koperasi Abdi Praja 

Kecamatan Mestong Muaro jambi cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif.Dimana 

untuk tahun 2013 mengalami penurunan sebesar - 0,04%dari tahun sebelumnya, kemudian 

mengalami penurunan lagi  sebesar -0.05% dan untuk tahun2015 terjadi peningkatan sebesar 

0,16% dari tahun sebelumnya. 

 Partisipasi anggota dan pelayanan kredit tampaknya masih kurang optimal dilakukan, 

untuk mencapai keberhasilan usaha koperasi pada Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong 

Muaro Jambi.Maka dari itulah agar keberhasilan usaha koperasi dapat bertahan dan tercapai 

sesuai dengan tujuan koperasi dalam mensejahterakan anggotanya, maka dapat meningkatkn 

partisipasi anggota..Terutama berkaitan dengan kehadiran dalam rapat-rapat anggota yang 

diadakan koperasi. Permodalan dan pemanfaatan jasa yang di adakan koperasi dan dalam 

pelayanan kredit perlu di tingkatkan lagi pelayanannya, sehingga anggota semakin puas oleh 

Tahun Perolehan SHU Persentase 

2012 12.954.221 0 % 

2013 12.424.323 - 0,04 % 

2014 11.781.896 - 0,05 % 

2015 13.675.910 0,16 % 



pelayanan kredit yang di berikan oleh koperasi dan anggota dapat menyadari pentingnya 

mengangsur simpanan dan pinjaman atau kredit secara tepat waktu.  

 Untuk mempertahankan keberhasilan usaha koperasi yang sudah baik, seharusnya terus 

dipupuk dengan mengajak anggotanya agar mereka benar-benar merasakan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan usaha koperasi. Dengan membina anggotanya 

untuk terus berpartisipasi aktif. Sehingga dapat tercapai kemakmuran kesejahteraan anggota 

sekaligus keuntungan dalam rangka mencapai keberhasilan koperasi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Skinner (dalam Anoraga dan Widiyanti, 2007:178) usaha adalah pertukaran 

barang, jasa/uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Usaha koperasi adalah 

usaha –usaha yang bisa menunjang atau meningkatkan daya beli angotanya. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah usaha yang 

berkaitan dengan kepentingan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kemudian 

dalam bidang penjelasan dengan di nyatakan bahwa usaha koperasi terutama di arahkan pada 

bidang yang berkaitan dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun 

kesejahteraannya. Pengelolaan usaha koperasi harus di lakukan secara produktif, efektif dan 

efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang 

sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil 

usaha yang wajar. Dari pengertian di atas keberhasilan usaha koperasi dapat di simpulkansebagai 

suatu keadaan tercapainya maksud dalam suatu kegiatan usaha koperasi ang bertujuan untuk 

kepentingan usaha dan mencapai kesejahteraan anggota. 

Menurut Hanel (2005: 66) bahwa “keberhasilan suatu koperasi di dalam menjalankan 

misinya akan tergantung antara lain kepada partisipasi anggota di dalam kedudukannya sebagai 

pemilik (owner) dan pelanggan (customers). Keberhasilan pengelolaan koperasi tersebut dapat 

dicapai karena dilaksanakan dengan manajemen yang baik”. Sedangkan menurut Sitio dan 

Tamba (2001:137) keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel kinerja koperasi yang 

diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri 

dari kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, 

jumlah koperasi aktif dan nonaktif), kenaggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil 

usaha.  

 

Partisipasi Anggota 

 Partisipasi anggota merupakan hal yang vital dalam pembangunan koperasi. Dalam 

realita yang terjadi saat ini banyak koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah, 

namun beberapa di antaranya tetap dapat memberikan manfaat yang memuaskan bagi para 

anggotanya. Akan tetapi, tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya 

efisien dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar 

(Ropke, 2003:39).  

 Menurut Hendar dan Kusnadi (2005: 64), partisipasi memegang peranan yang 

menentukan dalam perkembangan koperasi, tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan dapat 

bekerja secara efisien dan efektif. Koperasi merupakan alat yang digunakan oleh para anggota 

untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang telah disepakati bersama. Sukses tidaknya, 

berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya dan maju mundurnya suatu koperasi akan sangat 

bergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari para anggotanya 



 

Pelayanan Kredit 

 

Pelayanan menurut Sudarsono dan Edilius (2002:19) merupakan salah satu bentuk 

kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya dan 

berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Dalam hal ini 

koperasi seharusnya tidak mengambil keuntungan yang tinggi dalam usaha bisnisnya dengan 

para anggotanya, tetapi memberikan manfaat pelayan kepada anggota koperasi.  

Kegiatan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota diharapkan dapat 

menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi. Faktor utama yang mendasari untuk 

mendirikan perusahaan koperasi adalah anggota-anggota koperasi secara individu ataupun rumah 

tangga mempunyai kebutuhan ekonomi yang sama, sehingga faktor pembentukan tersebut 

menjadi acuan utama dalam mengembangkan usaha koperasi. Jadi seluruh kegiatan usaha 

koperasi didasarkan pada maksimasi pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. 

(Sitio dan Tamba, 2001:81).  
Menurut Hendar dan Kusnadi (2005:27) hubungan pelayanan muncul karena fakta bahwa 

anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Bentuk hubungan pelayanan 

koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha 

koperasi. Di mana anggota dapat berfungsi sebagai produsen (penjual) tetapi juga sebagai konsumen 

(pemakai). 
 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Deskriptif. Menurut 

Furchan (2011: 447) Penelitian Deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status 

gejala saat penelitian dilakukan, penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi 

pada waktu penyelidikan itu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melukiskan variabel atau 

kondisi “apa yang ada” dalam situasi.  

Adapun untuk pendekatan yang dipakai adalah pendekatan secara kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif yaitu metode penelitian yang dugunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:14). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong 

Muaro Jambi. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Rapat Anggota Tahunan koperasi 

Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi tutup buku tahun 2016 bahwa anggota koperasi berjumlah 

54 orang. 

Dalam penelitian ini populasi berjumlah kurang dari 100 orang maka sampel yang akan 

digunakan sesuai dengan jumlah populasi. Hal ini terkandung dalam pendapat Arikunto 

(2013:112) menyatakan bahwa untuk sampel penelitian yang populasinya kurang dari 100 orang 

lebih baik diambil semua. Pendapat lain adalah jumlah sampel di dasarkan pada metode 

penelitian yang akan digunakan peneliti. Sehingga dalam penelitian ini menjadi penelitian 

populasi. 

 

 

 

 



Uji Validitas 

 

Uji validitas data bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana ketetapan dan kecermatan 

alat ukur itu dalam mengukur data yang sudah diperoleh, dimaksud untuk mengetahui apakah 

valid atau tidaknya alat ukur (angket) yang dipergunkan. Untuk menguji validitas dapat 

menggunakan rumus “korelasi product moment” (Khairinal, 2016:346-347) sebagai berikut: 

Rumus Korelasi Product Moment : 

     
 ∑     ∑   ∑  

√{ ∑         }{ ∑    ∑   }

 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

  xy = jumlah perkalian antara variabel X dan Y 

  x² = jumlah dari kuadrat nilai X 

  y² = jumlah dari kuadrat nilai Y 

(  x)  = jumlah nilai X kemudian di kuadratkan 

(  y)² = jumlah nlai y kemudian dikuadratkan 

1. jika nilai rhitung> nilai rtabel dengan taraf  signifikansi 0,05 (5%), maka item-item tersebut 

valid 

2. jika nilai rhitung < nilai rtabel dengan taraf signifikansi 5%, maka item-item tersebut tidak 

valid 

Hasil pengujian ini dapat diinterpresentasikan bahwa semakin tinggi tingkat ketepatan 

dan kecermatan alat ukur (angket) maka semakin rendah tingkat kesalahan, berarti alat ukur 

adalah valid / sahih. 

 

 

Uji Reliabilitas 

Pengujiam reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach karena 

instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Rumus Alpha Cronbach sebagai 

berikut: (Arikunto, 2013:239). 
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Keterangan: 

R11 = Reliabilitas yang dicari 

   = Reliabilitas instrumen 

n  = Jumlah item pertanyaan yang di uji 

 2b  = Jumlah varians skor tiap item 

 2t   = Jumlah varian skor total 

Kriteria pengujiannya yaitu: 

1. Alat ukur reliabel jika nilai r11> angka kritis reliabilitas. 

2. Alat ukur tidak reliabel jika nilai r11< angka kritis reliabilitas. 

 



Selanjutnya koefisien dikonsultasikan dengan nilai r tabel pada taraf signifikan 0,05. 

Apabila r hitung > r tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian. 

 

 

Uji Persyaratan Analisis 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data dari setiap 

variabel yang akan di analisis berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji 

normalitas data digunakan rumus kolmogorov smirnov dengan aplikasi SPSS version 21.0.  Data 

dikatakan normal jika nilainya > 0,05 maka data diambil dari sampel yang normal.   

2. Uji Linearitas  

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifik model yang digunakan sudah 

benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu empiris sebaiknya berbentuk linear, 

kuadrat atau kubik. Penggunaan metode linear ini dikatakan tepat dan dapat digunakan apabila 

Fhitung  > Ftabel atau dengan membandingkan probabilitas dengan taraf nyatanya (0,05). Jika 

probabilitas > 0,05 maka model ditolak dan jika probabilitas < 0,05 maka model diterima. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan SPSS version 21.0. 

3.Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah beberapa varian data adalah 

sama atau berbeda. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari 

dua atau lebih kelompok data adalah sama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS 

version 21.0. 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas  

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel bebas 

partisipasi anggota (X1) dan pelayanan kredit (X2) benar-benar independent (tidak berkorelasi 

satu sama lain) sehingga diketahui tidak terdapat multikolinearitas. Metode pengujian yang biasa 

digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflacation Factor (VIF) dan Tolarance pada model 

regresi. 

Hasil keputusan: 

Jika nilai VIF < 10 dan Tolarance > dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinieritas. 

Untuk membantu proses pengolahan data secara cepat dan tepat maka dalam penelitian 

ini pengolahan data dilakukan melalui SPSS version 21. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari setiap kesalahan pengganggu untuk 

variabel-variabel bebas yang diketahui tidak mempunyai varian yang sama untuk semua 

observasi. Akibatnya penaksiran ordinary least square (OLS) tetap tidak bias dan tidak efisien, 

(Ghozali, 2001: 70). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitasdapat dilakukan uji 

Glejser.  



Uji Glejser dapat dilakukan dengan meregresinilai absolut residual sebagai variabel 

dependen dengan semua variabelindependen dalam model. Jika pada uji t nilai signifikansi 

antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS version 21.0 untuk 

menguji heteroskedastisitas dengan metode uji glejser. 

 

3. Uji autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh antara variabel pengganggu dalam masing-masing variabel bebas. Uji Autokorelasi ini 

dilakukan dengan uji Durbin-Watson, yaitu membandingkan antara d (Durbin-Watson)dengan 

Dl, yaitu jka d < dl maka menolak Ho (Gujarti dalam Khairinal 2016: 352), berarti tidak ada 

autokorelasi baik positif atau negatif. Dengan demikian sebalik dari itu bila d > dl berarti ini 

sudah terjadi autokorelasi. Untuk suatu penelitian yang diharapkan adalah d < dl, yang berarti 

tidak terjadi autokorelasi. 

 

Uji Hipotesis 

1. Formulasi Regresi 

Untuk melakukan uji hipotesis pertama, uji hipotesis kedua dan uji hipotesis ketiga maka 

peneliti terlebih dahulu membuat formulasi regresi (Khairinal, 2016: 353). 

a. Formulasi Regresi 

Y = ao + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan misal: 

a     = Konstanta 

o     = Konstanta yang di istimasikan (perkiraan yang sebenarnya) 

X1  = Partisipasi Anggota 

X2  =Pelayanan Kredit 

Y    = Keberhasilan Usaha Koperasi 

e     = Residual  

b. Untuk menjelaskan tentang signifikan hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ho  :  b1 = b2 = 0 

Hi   :  b1  b2  0 

c. Untuk menjelaskaan tentang pengaruh yang dominan hasil penelitiian dapat di rumuskan 

sebagai berikut : 

Ho  :   b1  =  b2  =  0 

Hi   :   b1  >  b2 >  0 

d. Alpa  :  5% 

e. Uji pengaruh secara parsial dinyatakan dengan uji “t” 

f. Koefesien kesimpulan 

Jika t hitung> t tabel ( 0,5,  n) 

Maka Ho ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan 

g. Alpa 5% dibagi 2 = 2,5 % 

h. Untuk melakukan uji hipotesis simultan maka hipotesis pertama terlebih dahulu 

dibuatkan persamaan prediksi (ramalan, perkiraan) penelitian  

i. Persamaan prediksi 

Y = ao + b1X1.1 + b2X1.2 + b3X2.1 + b4X2.2 + e 



 Uji hipotesis secara simultan ini dilakukan dengan uji statistik F dengan memperhatikan 

df, misal: memperhatikan dengan N 164 (N-k-1 = 164-2-1) dan N dan alfa 0,05 (5%).Maka 

dengan ini dapat diperoleh F tabelnya untuk dibandingkan dengan F hitungnya. 

 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Ujihipotesis parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki 

pengaruh signifikan atau tidak dengan variabel terikat secaraindividual untuk setiap variabel.  

Rumus    
    √   

√     
 

Keterangan:  

r : koefisien regresi 

n : jumlah responden 

t : uji hipotesis 

Kriteria pengujian: 

 Jika thitung< ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti tidak terdapat pengaruh 

bermakna oleh variabel X dan Y, jika thitung> ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima ini berarti 

terdapat pengaruh antara variabel X dan Y. 

Untuk membantu proses pengolahan data digunakan aplikasi SPSS version 21.0. 

 

3. Uji Simultan (Uji-F)  

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat 

pengaruh partisipasi anggota dan pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi, maka 

digunakan rumus persamaan regresi berganda dengan uji F. analisis regresi berganda berguna 

untuk mendapatkan pengaruh dua variabel predictor atau lebih dengan variabel kriteriumnya, 

atau untuk meramalkan dua variabel predictor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS 21.0 untuk uji F. 

Hipotesis yang diuji dengan F ini kriterianya adalah: 

 Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serentak. 

Berarti dapat dinyatakan terdapat pengaruh partisipasi anggota(X1) dan pelayanan kredit 

(X2) terhadap keberhasilan usaha koperasi (Y). 

 Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dari model regresi linear berganda tidak mampu dapat menerangkan 

variabel terikat. Berarti dapat dinyatakan tidak  terdapat pengaruh partisipasi anggota(X1) 

dan pelayanan kredit (X2) terhadap keberhasilan usaha koperasi (Y). 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh: Pertama, terdapat 

pengaruh partisipasi anggota terhadap keberhasilan usaha koperasi pada koperasi Abdi Praja 

Kecamatan Mestong Muaro Jambi. Kedua, pengaruh pelynan kredit terhadap keberhasilan usaha 

koperasi pada koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi. ketiga pengaruh 

partisipasi anggota dan pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi pada koperasi 

Abdi Praja Kecamtan Mestong Muaro Jambi. 



PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaituAdakah pengaruh Partisipasi 
Anggota terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pada Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong 
Muaro Jambi.Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh secara signifikan 
antaraPartisipasi Anggotaterhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pada Koperasi Abdi Praja 
Kecamatan Mestong Muaro Jambi. Dengan hasil perhitungan menggunakan IBM SPSS 
Statistics21.0. diperoleh nilai sig. 0,000< α = 0,05thitung partisipasi anggota 3,751>ttabel 
2,007(lampiran tabel nilai distribusi t).Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau 
terdapat pengaruh yang signifikan antara Partisipasi Anggota terhadap Keberhasilan Usaha 
Koperasi Pada Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi. Dengan kata lain semakin 
tinggi partisipasi anggota maka keberhasilan usaha koperasi akan terus meningkat. 

Rumusan masalah kedua, yaitu Adakah pengaruh Pelayanan Kredit terhadap 
Keberhasilan Usaha Koperasi Pada Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi, 
berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh secara signifikanPelayanan 
Kreditterhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pada Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong 
Muaro Jambi. Dengan hasil perhitungan menggunakan IBM SPSS statistics21.0.diperoleh data 
sig. 0,000< α = 0,05. Dan  t-hitung lebih besar ttabel (5,292> 2,007) (lampiran tabel nilai distribusi t). 
dengan demikian  koefisien regresi yang ditemukan adalah signifikan. Ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. atau terdapat pengaruh yang signifikan antaraPelayanan Kredit 
terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pada Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muar   

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga  yaitu Adakah pengaruhPartisipasi Anggota 
dan Pelayanan Kredit terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pada Koperasi Abdi Praja 
Kecamatan Mestong Muaro Jambi, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 
secara bersama-samaPartisipasi Anggota dan Pelayanan Kreditterhadap Keberhasilan Usaha 
Koperasi Pada Koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi. Dengan hasil perhitungan 
menggunakan IBM SPSS statistics21.0. diperoleh data bahwa nilai F-hitung sebesar  
33,857dengan sigifikasi 0,000< 0,05, dan nilai Rsquare = 0,570atau 57,0 %, berarti Pelayanan 
Kreditdan Partisipasi Anggota memberi kontribusi sebesar 57,0 % terhadap Keberhasilan Usaha 
Koperasi. sedangkan sisanya (100%-57,0 %= 43,0%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara partisipasi anggota dan pelayanan kredit terhdap keberhasilan usaha koperasi 
pada koperasi.Dengan kata lain semakin tinggi Prtisipasi anggota dan Pelayanan Kredit maka 
keberhasilan usaha koperasi akan terus berkembang atau meningkat. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh partisipasi anggota terhadap keberhasilan usaha koperasi pada 

koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi, sebesar 3,751 dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa meningkatnya 

keberhasilan usaha koperasi disebabkan oleh tingginya partisipasi anggota. 



2. Terdapat pengaruh pelayanan koperasi terhadap keberhasilan usaha koperasi pada 

koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi . sebesar 5,292 dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa tingginya keberhasilan 

usaha koperasi disebabkan oleh semakin baiknya pelayanan kredit yang ada di koperasi. 

3. Terdapat pengaruh partisipasi anggota dan pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha 

koperasi pada koperasi Abdi Praja Kecamatan Mestong Muaro Jambi dengan perolehan 

Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung = 33,857 > Ftabel = 3,17). Maka hal ini dapat dikatakan 

bahwa tinggi atau rendahnya keberhasilan usaha koperasi disebabkan oleh partisipasi 

anggota dan pelayanan kredit.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi anggota agar dapat berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan usaha koperasi, misal mengajak anggota turut andil dalam rapat 

anggota sehingga anggota bisa menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha 

koperasi, rajin menabung, membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela untuk 

meningkatkan permodalan koperasi serta memanfaatkan unit usaha yang ada di koperasi. 

2. Dalam pelayanan kredit perlu ditingkatkan lagi pelayanannya dan penambahan personel 

karyawan, sehingga anggota semakin puas dan sadar untuk memanfaatkan pelayanan 

simpan pinjam secara efektif dan efesien.. 

3. Untuk mempertahankan keberhasilan usaha koperasi seharusnya terus dipupuk dengan 

mengajak anggotanya agar mereka benar-benar merasakan dan meningkatkan 

keberhasilan usaha koperasi dengan membina anggotanya untuk terus berpartisipasi aktif 

dalam memajukan koperasi. 
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