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ABSTRAK 

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial para anggota dengan memberikan pelayanan yang baik. Memberikan 

pelayanan kepada anggota merupakan suatu bentuk hal yang utama, bahkan dapat dikatakan 

sebagai kunci keberhasilan. Sebab dengan pelayanan yang baik dan unggul maka anggota atau 

pihak-pihak yang membutuhkan merasa mendapat kepuasan tersendiri dari pelayanan tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh kemampuan manajerial pengurus 

terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi bmt bina insan sejahtera (bis) kota jambi. (2) 

Pengaruh kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi bmt bina insan 

sejahtera (bis) kota jambi. (3) Pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan kinerja karyawan 

terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi bmt bina insan sejahtera (bis) kota jambi. 

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

semua anggota koperasi bmt bina insan sejahtera (bis) kota jambi yang berjumlah 52 orang 

anggota. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 21.0. diperoleh thitung variabel X1 

= 6,174 dan X2 = 3,997 sedangkan ttabel = 2,009 jadi thitung > ttabel. Dalam penelitian 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 kemampuan 

manajerial pengurus (X1), kinerja karyawan (X2) terhadap kualitas pelayanan anggota (Y) dapat 

diterima. Untuk menjawab hipotesis ketiga, dilakukan pengujian secara bersama-sama yakni 

pengaruh kemampuan manajerial pengurus (X1) dan kinerja karyawan (X2) terhadap kualitas 

pelayanan anggota (Y) terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai Fhitung 27,282 >  Ftabel 3,18 

dan Rsquare sebesar 0,527 atau 52,7%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

Kemampuan Manajerial Pengurus dan Kinerja Karyawan terhadap Kualitas Pelayanan Anggota 

Pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. Dari hasil penelitian ini, disarankan 

kepada koperasi agar dapat meningkatkan kemampuan manajerial pengurus dan kinerja 

karyawan karena kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

pelayanan anggota. 

Kata Kunci: Kemampuan Manajerial Pengurus, Kinerja Karyawan, Kualitas Pelayanan Anggota. 



PENDAHULUAN 

Tujuan utama di dirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

dan sosial para anggotanya. Meningkatkan dapat diartikan mengubah keadaan ekonomi anggota 

menjadi lebih baik dan ini di anggap sebagai manfaat atau keuntungan yang diperoleh anggota di 

koperasi. Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi merupakan suatu koperasi yang 

bergerak dibidang simpan pinjam yang sesuai dengan syari’ah Islam dan memupuk rasa 

kebersamaan antar anggota melalui pelayanan prima kepada seluruh anggotanya. Memberikan 

pelayanan yang baik menjadi tujuan utama koperasi yang memiliki anggota, meskipun dalam 

pelaksanaannya sering dijumpai berbagai kendala yang dihadapi termasuk profesionalisme 

pengurus dan karyawan yang melaksanakannya. Kualitas pelayanan yang baik sering dikatakan 

sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Kualitas 

pelayanan hendaknya dilihat dari sudut pandang anggota, anggotalah yang menentukan nilai 

kualitas pelayanan koperasi. Apabila kebijakan pelayanan yang dilaksanakan hasilnya sesuai 

dengan harapan anggota, maka anggota akan merasa puas, kemudian akan timbul keaktifan 

anggota untuk berpartisipasi dalam koperasi.   

Menurut Subandi (2015:19) koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh 

orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Berkembang atau tidaknya 

sebuah koperasi dipengaruhi oleh partisipasi anggota dan manajemennya. Semakin banyak dan 

aktif anggota sebuah koperasi maka semakin besar peluang koperasi tersebut berkembang dan 

maju sehingga dapat bersaing dengan badan usaha lain. Pengurus dan karyawan sebagai 

pengelola koperasi harus mampu memberikan dorongan agar dapat menarik anggota untuk ikut 

serta dalam pengembangan koperasi. Untuk menarik minat seseorang agar menjadi anggota 

koperasi upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang baik bagi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam segala bidang. Semua hal 

tersebut akan dapat baik dengan adanya prestasi dan hasil kerja yang baik dari pengurus, 

karyawan dan partisipasi anggota. Pengurus adalah anggota dari koperasi yang memperoleh 

kepercayaan dari Rapat Anggota untuk memimpin organisasi koperasi pada suatu periode 

tertentu. Dalam organisasi koperasi kemampuan manajerial merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pengurus koperasi karena pengurus koperasi merupakan mendataris rapat anggota 

tahunan yang akan berperan sebagai bahan eksekutif dalam mengelola koperasi. Yahya (2006:1) 

menyatakan bahwa kemampuan manajemen merupakan suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota  organsiasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran 

pengurus untuk memimpin jalannya organisasi koperasi mutlak diperlukan, peran kemampuan 

pengurus dalam memimpin, mempengaruhi memberikan teladan, peran pengurus dalam 

melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dalam rapat anggota dan  menjaga 

hubungan yang baik dengan anggota maka akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan anggota.  

Selain kemampuan manajerial pengurus faktor kualitas pelayanan yang baik dapat terjadi 

karena kinerja karyawan yang baik pula. Menyadari bahwa kinerja merupakan kegiatan utama 

dari koperasi maka pengurus harus juga meningkatkan kinerja karyawan koperasi. Kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi (Amstrong dan Baron dalam 

Wibowo, 2016:7). Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 



mengerjakannya. Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena 

setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. 

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Sehingga kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja karyawan harus di tingkatkan demi keberlangsungan 

organisasi. Di samping itu juga, kinerja karyawan sangatlah berpengaruh dalam memberikan 

kualitas pelayanan untuk anggotanya.  

Pelayanan adalah suatu sikap atau cara dalam melayani pelanggan supaya pelanggan 

mendapat kepuasan diantaranya kecepatan, keramahan, dan kenyamanan (Tjiptono dalam 

Fitriyana, 2015:33). Ada dua faktor yang dijadikan pedoman anggota yaitu layanan yang 

diterima dan harapannya tentang layanan yang akan diberikan. Ketika anggota memutuskan 

untuk bertransaksi dalam bentuk apapun pada koperasi sebenarnya mereka sudah mempunyai 

harapan tentang layanan seperti apa yang akan diperoleh berdasarkan pengalamannya, 

komunikasi dari mulut kemulut yang pernah didengarnya, informasi lain yang pernah diterima 

serta dipengaruhi oleh kebutuhannya. Selain dipengaruhi oleh pengalaman, harapan yang ada 

pada pelanggan koperasi atau anggota koperasi juga dipengaruhi oleh komunikasi eksternal yang 

dilakukan oleh pengurus atau pengelola mengenai koperasi kepada anggota atau masyarakat. 

Dalam hal ini diperlukan pentingnya promosi yang sesuai dengan kenyataan karena jika tidak 

memuaskan layanan akan mengecewakan, oleh karena itu diperlukan komunikasi pemasaran 

yang dilakukan secara tepat agar dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan dari aparat anggota. 

Masalah pelayanan sebenarnya bukanlah hal yang sulit atau rumit tetapi apabila hal ini kurang 

diperhatikan maka dapat menimbulkan hal-hal yang rawan karena sifatnya yang sangat sensitif. 

Sistem pelayanan perlu di dukung oleh kualitas pelayanan, fasilitas yang memadai dan etika atau 

tata krama. Sedangkan tujuan memberikan pelayanan adalah untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen pelanggan, sehingga berakibat dengan di hasilnya nilai tambah bagi koperasi. 

Berdasarkan observasi awal di koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi, 

diduga bahwa masih kurang maksimalnya kualitas pelayanan di koperasi tersebut. Hal ini dilihat 

dari masih kurang tersedianya fasilitas-fasilitas seperti diruang tunggu koperasi yang hanya 

menyediakan 2 - 4 kursi saja untuk nasabah atau anggota mengantri dalam melakukan proses 

simpan pinjam dan pada koperasi hanya mempunyai satu unit komputer saja untuk melayani 

anggota sehingga proses kerja karyawan menjadi kurang efektif. Adapun dilihat dari buku 

laporan pertanggung jawaban pengurus bahwa jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan 

dan pengurangan dengan pergerakan yang tidak stabil. Ada anggota yang masuk dan keluar. 

Anggota yang keluar banyak disebabkan karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota 

yaitu tidak memenuhi pembayaran simpanan wajib dan simpanan pokok. 

Tabel 1.1 

Jumlah Anggota Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi  

Akhir Periode Tahun 2013 - 2016 

Tahun Jumlah Anggota  

2013 33 

2014 23 

2015 23 



2016 52 

 

Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa anggota tahun 2013 sebanyak 33 orang, pada tahun 

2014 berkurang 10 orang anggota yang keluar sehingga mengalami pegurangan menjadi 22 

anggota, pada tahun 2015 jumlah anggota masih tetap berjumlah 22 orang anggota dan pada 

mengalami penambahan anggota pada tahun 2016 sebanyak 30 orang anggota menjadi 52 

anggota. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh masih kurangnya kemampuan manajerial 

pengurus dalam hal mengkoordinasikan anggota yang mungkin disebabkan oleh masih 

kurangnya partisipasi aktif anggota dalam mengikuti RAT setiap tahunnya karena komunikasi 

yang masih kurang baik kepada anggota. 

Selain itu, koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi melayani anggota setiap 

hari senin sampai jum’at pada pukul 08.00-14.00 WIB dan pada hari sabtu pukul 08.00-12.00 

WIB. Namun dalam kenyataan karyawan koperasi memulai melayani anggota pada pukul 08.30 

dan tutup sebelum pukul 14.00 sehingga waktu operasional koperasi berkurang. Koperasi ini 

hanya memiliki satu orang karyawan saja yang melayani anggota sehingga pelayanan yang 

diberikan kurang maksimal. Dalam hal ini jelas bahwa masih kurangnya kualitas kerja dari 

kinerja karyawan seperti dalam hal memberikan ketepatan waktu karena karyawan sering datang 

terlambat tidak sesuai dengan jam kerja koperasi. 

Dari hal tersebut maka dapat diketahui bahwa anggota masih belum terlayani dengan baik 

karena koperasi kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Maka dari 

itulah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan anggota yang ada pada Koperasi BMT Bina 

Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi pengurus harus lebih meningkatkan kemampuan manajerialnya 

dalam hal menngkoordinasikan anggota untuk aktif dalam mengikuti RAT setiap tahunnya. 

Dalam memberikan pelayanan kepada anggota, hendaknya para pengurus dapat menciptakan 

kesan yang positif. Kesan positif dapat memberikan makna pelayanan yang diberikan dapat 

menciptakan rasa tenang, penuh kegembiraan, dan kepuasan tersendiri bagi anggota. Anggota 

akan lebih aktif dan tertarik untuk mengunjungi, oleh karena itu pengurus harus dapat 

memberikan pelayanan yang bermutu. Begitu juga dengan kinerja karyawan harus di tingkatkan, 

karena bentuk pelayanan yang diberikan oleh karyawan terhadap anggota perkoperasian 

menyangkut kenyamanan pelayanan, kecepatan dan keramahan dalam memberikan pelayanan di 

koperasi. Memberikan pelayanan kepada anggota merupakan suatu bentuk hal yang utama, 

bahkan dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan. Sebab dengan pelayanan yan baik dan 

unggul maka anggota atau pihak-pihak yang membutuhkan merasa mendapatkan kepuasan 

tersendiri dari pelayanan tersebut. Sehingga dengan demikian akan menarik anggota koperasi 

untuk selalu berhubungan dengan pihak perkoperasian. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kualitas sebagai tingkat baik 

buruknya atau taraf derajat sesuatu. Goesth dan Davis dalam Algifari (2016:120), mengartikan 

kualitas sebagai suatu dimensi yang yang berhubungan dengan produk, jasa, atau manusia, alam 

atau lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 



Menurut Wijaya (2011:11) kualitas adalah sesuatu yang diputuskan pelanggan. Artinya, 

kualitas didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa 

yang diukur berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut. 

Pelayanan adalah suatu sikap atau cara dalam melayani pelanggan supaya pelanggan 

mendapat kepuasan diantaranya kecepatan, keramahan dan kenyamanan Tjiptono (dalam 

Fitriyana, 2015:33). Sedangkan menurut Moenir (2000:17) menyatakan bahwa pelayanan adalah 

suatu sikap atau cara dalam melayani pelanggan mendapatkan kepuasan diantara kecepatan dan 

kenyamanan. Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan juga merupakan 

suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang 

meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta 

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan Tjiptono (dalam Fitriyana, 

2015:33). Selanjutnya menurut Rangkuti (2006:28) kualitas pelayanan didefinisikan sebagai 

kualitas cara penyampaian jasa kepada pelanggan yang akan melebihi tingkat kepentingan 

pelanggan, pelanggan akan menilai kualitas pelayanan berdasarkan apa yang dirasakannya, yaitu 

dimensi yang mewakili kualitas pelayanan tersebut. 

 

Kemampuan Manajerial Pengurus 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang artinya kuasa (bisa, sanggup) melakukan 

sesuatu. Sedangkan kemampuan diartikan sebagai kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:707). Menurut Noor (2011:17) Manajerial adalah kata 

sifat dari manajemen, yang berarti pengelolaan sesuatu dengan baik. Secara konsep, manajerial 

berarti bagaimana membuat keputusan (proses), dan menjalankan (implementasi) suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Yahya (2006:1) Manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 Keterampilan atau kemampuan manajerial harus dimiliki oleh pengurus karena pengurus 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar didalam menjalankan usaha atau organisasi suatu 

koperasi, karena posisi pengurus merupakan manajemen tingkat atas (Anoraga, 2003:109). 

 Menurut Sitio dan Tamba (2001:30) sebagai pengurus, seorang anggota koperasi harus 

mampu membuat kebijakan yang baik. Hal ini menuntut sumber daya manusia anggota koperasi 

yang berkualitas, yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam 

mewujudkan tujuan berkoperasi. Sitio dan Tamba (2001:37) pengurus adalah perwakilan 

anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan 

usaha. Idealnya pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai 

kemampuan manajerial , teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi 

mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi.  

 

Kinerja Karyawan 

 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana 

dikemukakan oleh Mangkunegara dalam (Widodo, 2015:131) bahwa istilah kinerja dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 



oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.  

Menurut Nawawi dalam (Widodo, 2015:131) menyatakan bahwa, kinerja adalah hasil 

pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non material. Menurut 

Amstrong dan Baron (dalam Fahmi, 2015:2) mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan 

yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi ekonomi.  

Menurut Robbins dalam (Riani, 2013:61) mengatakan bahwa kinerja adalah banyaknya 

upaya yang dikeluarkan individu pada pekerjaannya. Lebih tegas lagi Lawler and Poter dalam 

(Suwatno dan  Priansa, 2016:196) menyatakan bahwa kinerja adalah “Succesfull role 

achievement” yang diperoleh seseorang dari perbuatannya.  

Kinerja karyawan adalah tingkat dimana karyawan mencapai persyaratan pekerjaan 

(Simamora dalam Riani, 2013:61). Karyawan sebagai front stage menjembatani pengurus adalah 

pelaksanaan koperasi didalam memberikan pelayanan kepada anggota. Puas atau tidaknya 

pelayanan yang diterima anggota koperasi tergantung dari kinerja pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan kepada anggota koperasi. Semakin baik kinerja pelayanan karyawan akan semakin 

tinggi tingkat kepuasan anggota. 

 Kinerja karyawan direleksikan dalam tugasnya sebagai pekerja untuk menghasilkan 

produk. Kinerja karyawan terlihat pada kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

proses produksi yang intensitasnya dilandasi etos kerja dan disiplin professional karyawan. 

 

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 BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) 

Kota Jambi. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Pengurus Rapat Anggota Tahunan koperasi BMT 

Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi tutup buku tahun 2016 bahwa anggota koperasi berjumlah 52 

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 kemampuan 

manajerial pengurus (X1) dan kinerja karyawan (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 

Menurut Priyatno (2016:117) uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas. Ada 

beberapa metode pengujian yang bisa digunakan antara lain uji Glejser, uji korelasi Spearman, 

uji Park, dan melihat pola titik pada grafik Scatterplot. Pada penelitian ini, peneliti menguji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji Glejser dan melihat pola pada grafik 

Scatterplot. 



a. Uji Glejser 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan uji Glejser, yaitu 

meregresikan absolute residual dengan masing-masing variabel independen. 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. 

b. Scatterplot 

Uji heteroskedastisitas dengan metode Scatterplot yaitu dengan melihat pola titik-titik 

pada scatterpolt regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan SPSS version 21.0 untuk menguji heteroskedastisitas dengan melihat 

pola scatterplot. 

 

3. Uji Autokorelasi 

 Menurut Priyatno (2016:133) Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-

1). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode pengujian 

yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW).  

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut: 

1. du < dw < 4 – du maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

2. dw < dl atau dw > 4 – dl maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi. 

3. dl < dw < dl atau 4 – du < dw < 4 – dl, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang 

pasti. 

Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson. 

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

ini pengolahan data dilakukan melalui SPSS version 21. 

 

Hipotesis Statistik 
 Dalam pengujian hipotesis statistik, digunakan pengujian hipotesis asosiatif, menurut 

Sugiyono (2014:103) pengujian hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dari hipotesis ini 

menguji adakah pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan kinerja karyawan terhadap 

kualitas pelayanan anggota. Dimana pengujian hipotesis statistik dijelaskan sebagai berikut: 

Keterangan: 

1. Ha : pyx1 = 0 Terdapat pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap kualitas 

pelayanan anggota pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. 

H0 : pyx1 = 0 Tidak terdapat pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap kualitas 

pelayanan anggota pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. 

2. Ha : pyx2 = 0 Terdapat pengaruh kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan anggota 

pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. 

H0 : pyx2 = 0 Tidak terdapat pengaruh kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan 

anggota pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. 

3. Ha : pyx1x2 = 0 Terdapat pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan kinerja 

karyawan terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera 

(BIS) Kota Jambi. 



H0 : pyx1x2 = 0 Tidak terdapat pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan kinerja 

karyawan terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera 

(BIS) Kota Jambi. 

 

Uji Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2014:70) bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan 

rumusan masalah penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah 1 “apakah terdapat pengaruh 

Kemampuan Manajerial Pengurus terhadap Kualitas Pelayanan Anggota?” dan rumusan masalah 

2 “apakah terdapat pengaruh Kinerja Karyawan terhadap Kualitas Pelayanan Anggota?” maka 

digunakan uji t. Dan untuk menjawab rumusan masalah 3 “apakah terdapat pengaruh 

Kemampuan Manajerial Pengurus dan Kinerja Karyawan terhadap Kualitas Pelayanan 

Anggota?” maka menggunakan uji F. Untuk menentukan Kualitas Pelayanan Anggota (Y) yang 

disebabkan oleh Kemampuan Manajerial Pengurus (X1) dan Kinerja Karyawan (X2). 

3.7.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki 

pengaruh signifikan atau tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel.  

Rumus    
    √   

√     
 

Keterangan:  

r : koefisien regresi 

n : jumlah responden 

t : uji hipotesis 

Kriteria pengujian: 

 Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, ini berarti tidak terdapat 

pengaruh bermakna oleh variabel X dan Y, jika t hitung > t tabel 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. 

3.7.2 Uji Simultan  (Uji-F) 

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat 

pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan 

anggota, 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 F hitung > F tabel, 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 Kemampuan Manajerial Pengurus 

(X1) dan Kinerja Karyawan (X2) terhadap Kualitas Pelayanan Anggota (Y). 

 Jika F hitung < F tabel, 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 

Kemampuan Manajerial Pengurus (X1) dan Kinerja Karyawan (X2) terhadap Kualitas 



Pelayanan Anggota (Y). 

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

df, misal: memperhatikan dengan N 52 (N-k-1 = 52-2-1) dan alfa 0,05 (5%). Maka dengan ini 

dapat diperoleh F tabelnya untuk dibandingkan dengan F hitungnya. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

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

pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi 

BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. Kedua, pengaruh kinerja karyawan terhadap 

kualitas pelayanan anggota pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. Ketiga, 

pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan 

anggota pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu Adakah pengaruh kemampuan 

manajerial pengurus terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi BMT Bina Insan 

Sejahtera (BIS) Kota Jambi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh secara 

signifikan antara Kemampuan Manajerial Pengurus terhadap Kualitas Pelayanan Anggota Pada 

Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. Dengan hasil perhitungan menggunakan 

IBM SPSS Statistics 21.0. diperoleh nilai sig. 0,000< α = 0,05 thitung kemampuan manajerial 

pengurus 6,174 >ttabel 2,009 (lampiran tabel nilai distribusi t). Ini berarti bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan antara Kemampuan Manajerial Pengurus 

terhadap Kualitas Pelayanan Anggota Pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota 

Jambi. Dengan kata lain semakin tinggi kemampuan manajerial pengurus maka kualitas 

pelayanan anggota meningkat. 

Rumusan masalah kedua, yaitu Adakah pengaruh Kinerja Karyawan terhadap Kualitas 

Pelayanan Anggota pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi , berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh secara signifikan Kinerja Karyawan terhadap 

Kualitas Pelayanan Anggota pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. 

Dengan hasil perhitungan menggunakan IBM SPSS statistics 21.0.diperoleh data sig. 0,000< α = 

0,05. Dan  t-hitung lebih besar ttabel (3,997 > 2,009) (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 antara Kinerja Karyawan terhadap Kualitas 

Pelayanan Anggota pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. Dengan kata 

lain semakin tinggi kinerja karyawan maka kualitas pelayanan anggota meningkat. 

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga  yaitu Adakah Pengaruh Kemampuan 

Manajerial Pengurus dan Kinerja Karyawan terhadap Kualitas Pelayanan Anggota pada Koperasi 

BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

terdapat secara bersama-sama pengaruh Kemampuan Manajerial Pengurus dan Kinerja 

Karyawan terhadap Kualitas Pelayanan Anggota pada Koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) 

Kota Jambi. Dengan hasil perhitungan menggunakan IBM SPSS statistics21.0. diperoleh data 

bahwa nilai F-hitung sebesar 27,282 dengan sigifikasi 0,000< 0,05, dan nilai Rsquare = 0,527 atau 

52,7 %, berarti Kinerja Karyawan dan Kemampuan Manajerial Pengurus memberi kontribusi 

sebesar 52,7 % terhadap Kualitas Pelayanan Anggota. sedangkan sisanya (100%-52,7 %= 



47,3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan manajerial 

pengurus dan kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi BMT Bina 

Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. Dengan kata lain semakin tinggi Kemampuan Manajerial 

Pengurus dan Kinerja Karyawan maka Kualitas Pelayanan Anggota meningkat. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan  sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap kualitas pelayanan anggota 

pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi, sebesar 6,174 dengan nilai 

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

pelayanan anggota disebabkan oleh meningkatnya kemampuan manajerial pengurus. 

2. Terdapat pengaruh kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan anggota pada koperasi 

BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi, sebesar 3,997 dengan nilai signifikan 0,000 

< 0,05. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa tingginya kualitas pelayanan anggota 

disebabkan oleh meningkatnya kinerja karyawan. 

3. Terdapat pengaruh kemampuan manajerial pengurus dan kinerja karyawan terhadap 

kualitas pelayanan anggota pada koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi 

dengan perolehan Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung = 27,282 > Ftabel = 3,18). Maka hal ini 

dapat dikatakan bahwa tinggi atau rendahnya kualitas pelayanan anggota disebabkan oleh 

kemampuan manajerial pengurus dan kinerja karyawan. 

Saran 

 Dari Analisis yang diperoleh peneliti ingin meyampaikan beberapa saran sebagai berikut 

: 

1. Pengurus koperasi harus lebih meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengelola 

koperasi. Pengurus sebagai pengelola koperasi harus mampu memberikan dorongan agar 

dapat menarik anggota untuk ikut serta dalam pengembangan koperasi. Hal ini dilakukan 

agar kemampuan manajerial pengurus meningkat yang berdampak pada peningkatan 

kualitas pelayanan anggota koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi. 

2. Begitu juga dengan kinerja karyawan harus ditingkatkan, karena bentuk pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan terhadap anggota perkoperasian menyangkut kenyamanan 

pelayanan, kecepatan dan keramahan dalam memberikan pelayanan dikoperasi. 

3. Untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang memuaskan kepada anggota, maka 

koperasi BMT Bina Insan Sejahtera (BIS) Kota Jambi sebaiknya lebih memperhatikan 

terhadap kinerja pengurus dan karyawan dalam memenuhi pelayanan melalui ketanggapan 

dalam melayani anggota dengan cepat dan tepat serta mempermudah prosedur 

peminjaman kredit dalam usaha simpan pinjam. 
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