
 

1 
 

PENGARUH PERSEPSI ANGGOTA TENTANG MANAJEMEN 

KOPERASI DAN PELAYANAN KOPERASI TERHADAP 

KEBERHASILAN KUD SEJAHTERA SARANA JAYA  

KECAMATAN BATHIN III  

KABUPATEN BUNGO 

 

Dra. Hj. May Maemunah, M.E, Drs. H. Arpizal, dan Rossy Handayani* 

Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, FKIP 

universitas jambi 

ABSTRAK 

Kata Kunci : Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi, Pelayanan    

Koperasi, Keberhasilan Koperasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Anggota Tentang Manajemen 

Koperasi dengan besaran pengaruh 0,460 dan Sig sebesar 0,000, dan pelayanan 

koperasi dengan besaran pengaruh 0,341 dan Sig sebesar 0,003,  Oleh karena itu 

terdapat pengaruh secara parsial Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 

terhadap Keberhasilan Koperasi dan Pelayanan Koperasi terhadap Keberhasilan 

Koperasi. Selanjutnya nilai Fhitung>Ftabel (12,430>3,13) pada signifikansi 0,000 

serta hasil koefisien R² sebesar 0,259. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 

membuktikan bahwa variabel Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 

dan Pelayanan Koperasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya. Nilai R² sebesar 0,259 menunjukan 

bahwa variansi dalam variabel Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya dapat 

dijelaskan oleh variabel Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi dan 

Pelayanan Koperasi sebesar 25,9% sedangkan 74,1% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada saat ini koperasi sulit sekali untuk mencapai keberhasilan 

dibandingkan usaha-usaha lainnya. Manajemen koperasi yang buruk, pelayanan 

kepada anggota yang masih belum maksimal menyebabkan koperasi sulit 

berkembang dan berhasil. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan koperasi tersebut baik faktor dari dalam maupun dari luar koperasi 

itu sendiri. Menurut A.H Gophar (dalam Limbong, 2010:227) mengatakan bahwa 

keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi yaitu: 

anggota, pengurus, dan karyawan dalam mengembangkan organisasi dan usaha 

koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota.   
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Manajemen koperasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari keberhasilan koperasi. Pada dasarnya manajemen koperasi 

meliputi kegiatan pengelolaan usaha koperasi. Dalam praktik koperasi 

pengelolaan organisasi dilakukan oleh pengurus, sedangkan pengelolaan usaha 

dilakukan oleh pengelola usaha yang diangkat oleh pengurus. Agar kegiatan usaha 

koperasi berhasil dengan baik maka harus didukung oleh manajemen yang baik 

dan organisasi yang tangguh (Subandi, 2011:68). Dengan demikian, keberhasilan 

manjemen sebuah organisasi sangat penting akan sangat tergantung pada 

pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut (Subandi, 2011:69). 

Selain manajemen koperasi, pelayanan koperasi terhadap anggota juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi. Menurut Sudarsono 

dan Edilius (2007:19-20) koperasi harus mampu memberikan pelayanan kepada 

para anggotanya, karena pelayanan sebagai fungsi koperasi. Dalam koperasi 

konsumsi tersedia pelayanan berupa barang dan jasa kebutuhan sehari-hari, 

koperasi harus memberikan harga serendah-rendahnya atas barang dan jasa yang 

dijual kepada para anggota-anggotanya. Koperasi seharusnya tidak mengambil 

keuntungan yang tinggi dalam usaha bisnisnya denga para anggotanya, tetapi 

memberikan manfaat pelayanan kepada mereka. 

Ada 3 unit usaha yang di jalankan oleh KUD Sejahtera Sarana Jaya yaitu 

unit usaha simpan pinjam, unit usaha elektronik, dan unit usaha waserda. Berikut 

ini data pendapatan dari 3 unit usaha yang ada di KUD Sejahtera Sarana Jaya: 

Tabel 1.2 Data Pendapatan KUD Sejahtera pada masing-masing Unit 

Usaha yang dijalani 

No. 

 

Tahun 

Pendapatan Unit 

Usaha Simpan 

Pinjam 

Pendapatan Unit 

Usaha Elektronik 

Pendapatan 

Unit Usaha 

Waserda 

1 2011 Rp 406.308.300 Rp 8.835.000 Rp 4.683.348 

2 2012 RP 479.435.000 Rp 1.699.500 Rp 4.269.595 

3 2013 Rp 537.703.000 Rp 1.115.000 Rp 3.064.046 

4 2014 Rp 490.358.000 Rp      44.000 Rp 3.521.358 

5 2015 Rp 223.111.383 Rp    900.000 Rp 7.691.000 

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KUD Sejahtera Dusun Sarana 

Jaya Pada RAT 



 

3 
 

Data penurunan pendapatan dari unit usaha simpan pinjam 

mengindikasikan bahwa hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya 

pelayanan yang baik pada unit usaha tersebut, dibandingkan dengan unit usaha 

waserda walaupun 3 tahun terakhir terjadi penurunan akan tetapi pada tahun 2 

berikutnya terjadi peningkatan yang sangat pesat, walaupun tahun 2014 tidak 

terlalu meningkat tajam tapi  mencapai puncaknya pada tahun 2015. Sedangkan 

unit usaha elektronik terjadi peningkatan dilihat pada tahun 2015 meskipun 

sempat mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2014, kurangnya 

pelayanan yang baik dalam unit usaha ini merupakan salah satu penyebabnya. 

Pengelolaan usaha yang baik dari pengurus sangat mempengaruhi 

keberlangsungan hidup koperasi ini agar tetap bertahan ditengah persaingan pasar 

dan usaha-usaha lainnya. Pelayanan yang berbeda dibandingkan dengan usaha-

usaha lainnya juga dapat membuat koperasi ini bertahan dan mempunyai nilai 

lebih dimata anggota maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Manajemen dan 

pelayanan yang kurang baik dari para pengurus dan pengelola koperasi 

merupakan salah satu faktor penyebab mulai berkurangnya eksistensi dari 

koperasi ini.    

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis 

mencoba meneliti mengenai “Pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen 

Koperasi dan Pelayanan Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera 

Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”. 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasi masalah yang terkait sebagai berikut: 

1. Keberhasilan bagi KUD Sejahtera Sarana Jaya cukup sulit untuk dicapai. 

2. Manajemen koperasi yang dijalankan pengurus berdasarkan fungsi-fungsi 

manajemen belum dilaksanakan secara maksimal. 

3. Pelayanan koperasi masih rendah bahkan untuk anggota sendiri belum 

terlayani secara maksimal. 

4. Pendapatan unit usaha simpan pinjam menurun drastis pada 2 tahun terakhir. 
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5. Jumlah anggota yang berkurang menyebabkan jumlah modal sendiri dan 

jumlah volume usaha ikut berkurang dan mengakibatkan penurunan SHU yang 

sangat signifikan pada 2 tahun terakhir. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi anggota tentang manajemen koperasi 

terhadap keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III 

Kabupaten Bungo ? 

2. Apakah terdapat pengaruh pelayanan koperasi terhadap keberhasilan KUD 

Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ? 

3. Apakah terdapat pengaruh persepsi anggota tentang manajemen koperasi dan 

pelayanan koperasi terhadap keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya 

Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo ? 

 

BATASAN MASALAH 

1. Keberhasilan koperasi yang diteliti dibatasi dalam keberhasilan business 

succes, member succes, dan development succes. 

2. Persepsi anggota tentang manajemen koperasi dibatasi dalam persepsi anggota 

tentang manajemen koperasi yang dijalankan pengurus berdasarkan fungsi-

fungsi manajemen yaitu: fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi 

pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. 

3. Pelayanan koperasi dibatasi dalam pelayanan koperasi kepada anggota KUD 

Sejantera Sarana Jaya yang dilihat dari: tangibles, reliability (kehandalan), 

responsiveness (daya tanggap), Assurance, dan emphaty. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui pengaruh persepsi anggota tentang manajemen koperasi terhadap 

keberhasilan  KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten 

Bungo. 

2. Mengetahui pengaruh pelayanan koperasi terhadap keberhasilan KUD 

Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. 
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3. Mengetahui pengaruh persepsi anggota tentang manajemen koperasi dan 

pelayanan koperasi terhadap keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya 

Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. 

 

MANFAAT HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Menjelaskan bahwa penelitian tersebut bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pada cabang ilmu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. 

b. Diharapakan dapat menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya yang 

menjelaskan penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi KUD Sejahtera  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran atau informasi 

mengenai tingkat persepsi anggota  tentang manajemen koperasi, pelayanan 

koperasi, dan keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya serta memberikan 

informasi bahwa persepsi anggota  tentang manajemen koperasi dan pelayanan 

koperasi berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan KUD Sejahtera Sarana 

Jaya. Dan sebagai bahan yang dapat jadi pertimbangan koperasi untuk 

meningkatkan manajemen koperasi dan pelayanan koperasi sehingga 

keberhasilan koperasi dapat dicapai serta bisa mempertahankan keberadaan 

koperasi dan mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti yang 

baru dan peneliti sarankan untuk mencari variabel yang lain. 

 

DEFENISI OPERASIONAL 

1. Keberhasilan Koperasi 

Keberhasilan koperasi merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan koperasi yang bergantung pada partisipasi anggota dan pelaksanaan 

manajemen yang baik yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

ekonomi dan kesejahteraan anggota koperasi serta masyarakat dan lingkungan 
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sekitar. Indikator keberhasilan koperasi yaitu: 1) Business Succes,2) Member 

Succes, dan 3) Development Succes. 

2. Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 

Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang memungkinkan kita 

mengorganisir informasi dan menginterpretasikan pengalaman tentang objek, 

peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan terhadap manajemen koperasi yang 

dijalankan oleh pengurus berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Indikator 

Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi yaitu: 1) Fungsi perencanaan, 

2) Fungsi pengorganisasian, 3) Fungsi pelaksanaan, dan 4) Fungsi pengawasan. 

3. Pelayanan Koperasi 

Pelayanan koperasi adalah pelayanan yang diberikan oleh pengelola 

koperasi kepada anggota koperasi sehingga tercapai pemenuhan kebutuhan, 

keinginan, dan harapan anggota koperasi. Indikator pelayanan koperasi yaitu: 

1) Tangibles, 2) Reliability (kehandalan), 3) Responsiveness (daya tanggap), 4) 

Assurance, dan 5) Emphaty. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Keberhasilan Koperasi 

Keberhasilan berasal dari kata dasar hasil yang artinya sesuatu yang 

diadakan, dibuat atau dijadikan oleh usaha, dan berhasil artinya mendatangkan 

hasil tercapainya maksud (Poerwadarminta, 2003:408). Sedangkan menurut 

Arifinal Chaniago (dalam Sitio dan Tamba, 2001:17)  mendefinisikan koperasi 

sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, 

yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masik dan keluar, dengan 

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 

Keberhasilan koperasi merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan koperasi yang tergantung pada partisipasi anggota dan pelaksanaan 

manajemen yang baik yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

ekonomi dan kesejahteraan anggota koperasi serta masyarakat dan lingkungan 

sekitar. 
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Persyaratan Umum Keberhasilan Perkembangan Organisasi Koperasi 

Beberapa persyaratan keberhasilan perkembangan koperasi yang secara 

umum diterima oleh teori ekonomi koperasi dijelaskan sebagai berikut: 

a. Organisasi koperasi harus berusaha secara efisien atau produktif. 

b. Organisasi koperasi harus efisien atau efektif bagi anggotanya. 

c. Dalam jangka panjang, koperasi harus memberikan kepada setiap anggota 

suatu saldo positif antara pemanfaatan (insentif) yang diprolehnya dari 

koperasi dan sumbangan (kontribusi)nya kepada koperasi. 

d. Koperasi harus mampu menghindari terjadinya situasi dimana kemanfaatan 

dari usaha bersama itu menjadi milik umum, artinya koperasi harus mampu 

mencegah timbulnya dampak-dampak dan penumpang gelap (free raide) yang 

terjadi karena usaha koperasi mengarah ke usaha bukan anggota. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Koperasi 

Terdapat tiga faktor utama penentu keberhasilan koperasi menurut 

Limbong (2010:100) yaitu, faktor pertama adalah partisipasi anggota. Faktor 

penentu keberhasilan koperasi yang kedua adalah profesionalisme manajemen. 

Mutu manajemen koperasi akan sangat menentukan keberhasilan usaha-usaha 

bisnis koperasi. Faktor keberhasilan koperasi yang ketiga adalah faktor dari luar 

koperasi. Faktor dari luar koperasi yang berpengaruh adalah peraturan perundang-

undangan dan peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah terkait kebijakan 

dibidang ekonomi. 

Indikator Keberhasilan Koperasi 

Untuk mengukur keberhasilan organisasi koperasi pada dasarnya dapat 

digunakan indikator sebagai berikut (Hanel, 1985:106): 

a. Keberhasilan dalam bisnis/business succes (seperti besarnya SHU, peningkatan 

modal sendiri, peningkatan usaha, dan peningkatan volume usaha). 

b. Keberhasilan dalam keanggotaan/member succes (seperti peningkatan jumlah 

anggota, dan peningkatan kesejahteraan anggota). 

c. Keberhasilan dalam pembangunan/development succes (seperti besarnya 

kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, 

pembangunan fisik daerah sekitar, serta keikutsertaan koperasi dalam 
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membangun tatanan perekonomian nasional yang demokratis, berdasarkan 

pada asas kekeluargaan). 

 

Persepsi Anggota tentang Manajemen Koperasi 

Pengertian Persepsi Anggota 

Menurut Kreitner dan Kinicki  (dalam Wibowo, 2015:59) persepsi adalah 

merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan 

memahami sekitar kita. Sedangkan Menurut Baron & Byrne (dalam Rahman, 

2014:79), persepsi sosial adalah suatu usaha untuk memahami orang lain dan diri 

kita sendiri (the process through which we attempt to understand other persons 

and ourselves).  

Pengertian Manajemen Koperasi 

Menurut Hughes, et al. (dalam Usman, 2013:6) mengatakan bahwa 

manajemen adalah berkenaan dengan efisiensi, perencanaan, kertas kerja, 

prosedur, pelaksanaan regulasi, pengawasan, dan konsistensi. Manajemen dalam 

arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

persepsi anggota tentang manajemen koperasi merupakan suatu proses 

kognitif yang memungkinkan anggota mengorganisir informasi dan 

menginterpretasikan kesan terhadap manajemen koperasi yang dijalankan oleh 

pengurus berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. 

Fungsi – Fungsi Manajemen Koperasi 

Menurut Subandi (2011:69) manajemen merupakan kebutuhan mutlak 

bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen ialah mencapai 

tujuan dengan tangan orang lain. Pencapaian tujuan dengan tangan orang lain itu 

dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu 

fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi 

pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan manjemen sebuah organisasi sangat 

penting akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut. 

Indikator Manajemen Koperasi 

Indikator manajemen koperasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi perencanaan 
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Manajemen koperasi yang dilihat dari proses yang menyangkut upaya yang 

dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan 

penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan 

koperasi. 

b. Fungsi pengorganisasian 

Manajemen koperasi yang dilihat dari proses yang menyangkut bagaimana 

strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam 

sebuah struktur organisasi koperasi yang tepat dan tangguh, sistem dan 

lingkungan koperasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak 

dalam koperasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan 

koperasi. 

c. Fungsi Pelaksanaan 

Manajemen koperasi yang dilihat dari proses pelaksanaan program agar 

dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam koperasi serta proses memotivasi agar 

semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh 

kesadaran dan produktifitas yang tinggi. 

d. Fungsi pengawasan 

Manajemen koperasi yang dilihat dari proses yang dilakukan untuk 

memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan 

dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan 

sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang 

dihadapi. 

 

Pelayanan Koperasi 

Pengertian Pelayanan Koperasi 

Menurut Kotler (dalam Algifari, 2016:2) mendefenisikan pelayanan adalah 

setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Pelayanan koperasi adalah pelayanan yang 

diberikan oleh pengelola koperasi kepada anggota koperasi sehingga tercapai 

pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapan anggota koperasi. Koperasi 

sebagai pemberi pelayanan bertugas memberikan dan meningkatkan pelayanan 
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kepada usaha anggotanya yang diwujudkan melalui penyediaan barang dan jasa 

yang sesuai dengan keinginan anggota dengan penawaran harga, kualitas dan 

kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari pada penawaran yang ditawarkan 

oleh pasar. 

Dimensi Kualiatas Layanan 

Pasuraman (dalam Algifari, 2016:3) menjabarkan kualitas layanan ke dalam 

10 dimensi pelayanan, yaitu:  

1. Ketersediaan fasilitas fisik (Tangible) untuk pelayanan. 

2. Ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan (Reliability). 

3. Kemauan dan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan 

(Responsiveness). 

4. Keterampilan dan pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan 

(Competence). 

5. Sikap (sopan, respek, perhatian, keramahan) petugas dalam memberikan 

pelayanan (Courtesy) 

6. Kejujuran dan dapat dipercaya terhadap petugas dalam memberikan pelayanan 

(Credibility). 

7. Keamanan (fisik, keuangan, kerahasiaan) yang harus diberikan oleh petugas 

pelayanan (Security). 

8. Kemudahan untuk dihubungi atau ditemui petugas yang memberikan 

pelayanan (Access). 

9. Cara berkomunikasi yang dimiliki oleh petugas dalam memberikan pelayanan 

(Communication). 

10. Usaha petugas dalam memahami kebutuhan konsumen (Understanding the 

customer). 

Indikator Pelayanan Koperasi 

Menurut Algifari (2016:5) metode service quality (SERVQUAL) membagi 

kualitas layanan ke dalam (5) lima dimensi kualitas layanan yang dikembangkan 

oleh parasuraman et.al, yaitu: 

1) Tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan sarana komunikasi. 

2) Reliability (kehandalan), adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 
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3) Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4) Assurance, yaitu kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. 

5) Empathy, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. 

 

Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amhar Ismail (2007) dalam Tesisnya 

“Pengaruh Partisipasi Anggota dan Manajemen terhadap Keberhasilan Usaha 

Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Di Kota Batam”. Hasil dari analisis 

dengan metode regresi berganda menunjukkan bahwa (a) Variabel partisipasi 

anggota secara parsial terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keberhasilan usaha koperasi karyawan simpan pinjam di kota Batam. Hal ini 

disebabkan karena partisipasi anggota hanya terkesan bila membutuhkan dan 

mendapati kesulitan keuangan saja, sehingga bukan partisipasi yang 

melanggani secara rutin. (b) Variabel manajemen secara parsial terbukti 

mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan usaha koperasi 

karyawan simpan pinjam di kota Batam. Hal ini terkait karena dalam koperasi 

simpan pinjam kemampuan manajemen menjaga arus keluar masuk uang 

merupakan operasi yang paling penting yang terkait dengan keberhasilan usaha 

koperasi. (c) Variabel partisipasi anggota dan manajemen terbukti berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap keberhasilan usaha koperasi karyawan simpan 

pinjam di kota Batam. Berdasarkan hasil model regresi didapat koefisien 

determinasi sebesar 73 persen, yang berarti variabel independen secara 

bersama-sama mampu menjelaskan keberhasilan usaha koperasi karyawan 

simpan pinjam di kota Batam. (d) Manajemen koperasi berpengaruh dominan 

terhadap keberhasilan usaha koperasi karyawan simpan pinjam di Kota Batam 

yang ditunjukkan oleh nilai t.  
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Tivani Siti Aminah (2016) dalam skripsinya 

yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggota, Pelayanan, dan Pembinaan 

Pemerintah terhadap Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Mutiara Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”. Hasil dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-sama dari variabel partisipasi anggota, pelayanan, dan pembinaan 

pemerintah terhadap variabel keberhasilan Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Mutiara. Hal ini dibuktikan dengan nilai F sebesar 71,764 

pada signifikansi 0,000 serta hasil koefisien R adalah 0,716 sedangkan R² 

sebesar 0,512. Nilai R menunjukan nilai positif, hal ini berarti bahwa 

partisipasi anggota, pelayanan, dan pembinaan pemerintah secara bersama-

sama memberikan pengaruh positif terhadap variabel keberhasilan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mutiara. Nilai signifikansi yang kurang 

dari 0,05 hal ini membuktikan bahwa variabel partisipasi anggota, pelayanan, 

dan pembinaan pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mutiara. Nilai R² 

sebesar 0,512 menunjukan bahwa variansi dalam variabel keberhasilan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mutiara dapat dijelaskan oleh 

variabel partisipasi anggota, pelayanan, dan pembinaan pemerintah sebesar 

51,2%.  

 

Pengaruh Antar Variabel 

Pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi Terhadap 

Keberhasilan Koperasi 

Manajemen koperasi yang baik dari para pengurus koperasi yang 

diwujudkan dari pengelolaan usaha koperasi yang baik sesuai dengan fungsi-

fungsi manajemen koperasi sehingga tercapainya tujuan dari koperasi tersebut. 

Manajemen bukan hanya dijalankan oleh pengurus saja, melainkan kerjasama dari 

perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari, RAT, pengurus, pengawas, dan 

pengelola koperasi yang berperan penting dalam keberhasilan koperasi. Melalui 

manajemen yang baik dan benar dari perangkat organisasi koperasi tersebut maka 
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keberhasilan koperasi akan dapat dicapai, maka dari itulah manajemen 

mempunyai pengaruh yang signifikan bagi keberhasilan koperasi. 

Pengaruh Pelayanan Koperasi Terhadap Keberhasilan Koperasi 

Pelayanan yang baik kepada anggota koperasi diwujudkan melalui 

penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan anggota dengan 

penawaran harga, kualitas dan kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari 

pada penawaran yang ditawarkan oleh pasar. Hal ini karena sesuai dengan tujuan 

koperasi maka prioritas koperasi yang diberikan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota, pertumbuhan perusahaan koperasi yang berkesinambungan 

bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran dalam kaitan dengan 

perbaikan kapasitas koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota. 

Oleh karena itu pelayanan mempunyai pengaruh yang siginifikan bagi 

keberhasilan koperasi. 

Pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi Dan Pelayanan 

Terhadap Keberhasilan Koperasi 

Manajemen koperasi yang baik dari para pengurus koperasi yang 

diwujudkan dari pengelolaan usaha koperasi yang baik sesuai dengan fungsi-

fungsi manajemen koperasi sehingga tercapainya tujuan dari koperasi tersebut. 

Manajemen bukan hanya dijalankan oleh pengurus saja, melainkan kerjasama dari 

perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari, RAT, pengurus, pengawas, dan 

pengelola koperasi yang berperan penting dalam keberhasilan koperasi. Melalui 

manajemen yang baik dan benar dari perangkat organisasi koperasi tersebut maka 

keberhasilan koperasi akan dapat dicapai.  

Sedangkan pelayanan yang baik kepada anggota koperasi diwujudkan 

melalui penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan anggota dengan 

penawaran harga, kualitas dan kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari 

pada penawaran yang ditawarkan oleh pasar. Hal ini karena sesuai dengan tujuan 

koperasi maka prioritas koperasi yang diberikan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota, pertumbuhan perusahaan koperasi yang berkesinambungan 

bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran dalam kaitan dengan 

perbaikan kapasitas koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota. 
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Oleh karena itu persepsi anggota tentang manajemen koperasi dan pelayanan 

koperasi mempunyai pengaruh yang signifikan bagi keberhasilan koperasi. 

 

Kerangka Berpikir 

Berdasar kajian teoritis sebagaimana telah dipaparkan dimuka, maka dalam 

penelitian ini penulis mengajukan kerangka pemikiran sebagai berikut: variabel 

Persepsi Anggota tentang Manajemen Koperasi (X1) baik maka Keberhasilan 

Koperasi (Y) tercapai dengan baik artinya apabila Manajemen Koperasi yang 

dijalankan pengurus baik berdasarkan persepsi anggota sesuai dengan keadaan 

yang ada saat ini maka keberhasilan koperasi dapat tercapai karena pengurus 

mampu mengelola koperasi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen sehingga 

berdampak keberhasilan koperasi yang salah satunya tercapainya kesejahteraan 

anggota melalui pemenuhan kebutuhan anggota. Begitu juga pelayanan koperasi 

(X2) mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan koperasi (Y). Karena dengan 

adanya pelayanan yang baik akan menunjukkan koperasi itu mencapai 

keberhasilannya hal ini tentu saja membuat koperasi berbeda  dibandingkan 

usaha-usaha lainnya serta akan menambah nilai lebih dimata anggota pada 

khusunya dan masyarakat pada umumnya sehingga koperasi akan tetap bertahan 

dari para pesaingnya. Dengan demikian, apabila dalam pengurus koperasi 

menjalankan manajemen koperasi yang baik  (X1) dan pelayanan koperasi (X2) 

yang baik pula maka akan dapat tercapainya kenerhasilan koperasi (Y). 

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini akan digambarkan bagan 

sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

Persepsi Anggota tentang 

Manajemen Koperasi 

Keberhasilan 

Koperasi 

Pelayanan Koperasi 
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Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam 

penelitian. Oleh karena itu maka dari peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat 

merumuskan hipotesis ini dengan jelas.  Berdasarkan teori dan kerangka berfikir 

yang telah diuraikan diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya 

Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. 

H1 : Terdapat pengaruh yang Signifikan Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya 

Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. 

2. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pelayanan Koperasi Terhadap 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten 

Bungo. 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan Pelayanan Koperasi Terhadap 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten 

Bungo. 

3. H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi Dan Pelayanan Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD 

Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. 

H1 : Terdapat pengaruh yang Signifikan Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi Dan Pelayanan Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD 

Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

  Penelitian ini termasuk penelitian ex post facto. Menurut Siregar (2014:11) 

penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi, melalui data yang diperoleh dapat melakukan penelitian untuk 

mengetahui faktor-faktor penyebab yang memungkinkan peristiwa itu terjadi. 

 Penelitian ini juga disebut penelitian asosiatif berbentuk kausal  yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variable atau lebih. Hubungan 
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kausal adalah hubungan sebab-akibat, bila X maka Y artinya jika persepsi anggota 

tentang manajemen koperasi baik dan pelayanan koperasi baik maka keberhasilan 

koperasi dapat dicapai. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan devenden (yang dipengaruhi). 

Variabel Penelitian 

  Menurut Kerlinger (dalam Sugiyono 2014:38) variabel adalah konstrak 

(constructs) atau sifat yang akan dipelajari. Sedangkan menurut Kidder (dalam 

Sugiyono 2014:38) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (qualities) 

dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini 

ada dua macam, yaitu : 

1. Variabel independen atau variabel bebas (X) 

  Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya veriabel dependen (Sugiyono, 2014:39). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah persepsi anggota tentang manajemen koperasi 

(X1), dan pelayanan koperasi (X2). 

2. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) 

  Variabel terikat merupakan veriabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:39). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah keberhasilan koperasi (Y).  

Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini akan dilaksanakan di KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan 

Bathin III Kabupaten Bungo. Sedangkan waktu penelitiannya dilakukan pada 22 

Mei s.d 09 Juni 2017. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KUD 

Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo yang berjumlah 

369 orang. 
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Sampel Penelitian 

  Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2010:109). Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Arikunto 

(2010:112), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, 

jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% 

atau lebih. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota KUD 

Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. 

Tabel 3.1 Jumlah Anggota KUD Sejahter Sarana Jaya 

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 

Jumlah Anggota 272 97 369 

  

Dari populasi tersebut diambil 20% dari populasi sehingga jumlah 

sampelnya adalah: 

          

Jadi, 20% x 369 anggota = 73,8 dibulatkan menjadi 74 anggota. Alasan peneliti 

menggunakan 20% pada penentuan ukuran jumlah sampel karena:  

a) Jumlah anggota 369 orang tidak mungkin diambil semua menjadi sampel.  

b) Jarak rumah antar anggota yang sangat jauh karena anggota bertempat tinggal 

di 4 desa yaitu: Desa Sarana Jaya, Desa Air Gemuruh, Desa Teluk Panjang, 

dan Desa Lubuk Benteng. 

c) Keterbatasan dana, tenaga, dan kemampuan yang dimiliki peneliti. 

Selanjutnya teknik sampling yang akan digunakan adalah simple random 

sampling. Menurut Sugiyono (2014:82) simple random sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam 

populasi tersebut. 

Instrumen Penelitian 

  Alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah instrumen dasar penggunaan adalah karena dianggap mampu 

mengungkapkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sesuai dengan 

pendapat Sugiyono (2014:147) bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamatiuntuk 

mempermudah diri dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini instrumen 
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penelitian yang akan digunakan adalah angket atau kuesioner dan dokumentasi. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Angket  

  Menurut Sugiyono (2014:199) angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Bentuk angket yang digunakan adalah angket tertutup 

yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengharapka nresponden untuk memilih 

salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah disediakan. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala Likert (Sugiyono, 2014:135). Model 

skala Likert yang digunakan adalah empat kriteria yaitu sangat setuju, setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan bentuk checklist. Pedoman 

perhitungan skor setiap alternatif jawaban pada instrument persepsi anggota 

tentang manajemen koperasi, pelayanan koperasi, dan keberhasilan koperasi 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skor Alternatif Jawaban Angket 

No. Indikator 

Skor 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

1. Sangat Setuju 4 1 

2. Sejutu 3 2 

3. Tidak Setuju 2 3 

4. Sangat Tidak Setuju 1 4 

  

Dokumentasi  

  Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari dokumen yang 

berupa daftar nama anggota Koperasi Unit Desa yang aktif serta jumlah simpanan 

pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus per 31 Desember 2015. 

Teknik Pengumpulan data 

  Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan teknik angket.  Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup 

atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos atau internet. Angket dalam penelitian ini terdiri dari butir-butir 
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pertanyaan yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

variabel. Dalam penelitian ini mengunakan angket tertutup dan berskala, 

jawabantelah disediakan sehingga responden tinggal memberikan tanda ceklis (√ ) 

pada alternatif jawaban.  

Penyebaran Angket 

  Setelah diketahui nilai reliabilitasnya kemudian instrumen yang sudah 

dianggap cermat atau mengukur apa yang hendak diukur kemudian disebarkan 

secara langsung kepada responden untuk membaca, memahami, serta mengisinya. 

Penarikan Angket 

  Setelah instrumen disebarkan diberi waktu kepada responden untuk 

mengisi. Setelah pernyataan telah dijawab, maka angket kembali dikumpulkan 

untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Penarikan instrumen dilakukan dengan 

cara mendatangi langsung responden dan ada juga dengan dititipkan dikantor 

koperasi kemudian diambil besok harinya. Jika terdapat instrumen yang tidak diisi 

secara lengkap maka dikembalikan kepada responden untuk dilengkapi. 

Uji Coba Instrumen 

Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa cermat suatu test 

melakukan fungsi ukurannya. Validitas alat ukur uji dengan menghitung korelasi 

antara nilai yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan keseluruhan yang 

diperoleh pada alat ukur tersebut. Metode yang digunakan adalah Pearson 

Product Moment menggunakan Microsoft Excel 2010. 

Untuk melihat validitas angket maka rumus yang digunakan adalah rumus 

korelasi product moment (Siregar, 2014: 77) sebagai berikut:  

    

  





2222 )()()()(
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Keterangan:    rxy    = Koefisien korelasi  

n       = Jumlah sampel  

x      = Skor total X  

y      = Skor total Y  
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Setelah ditabulasikan menggunakan rumus korelasi product moment, 

selanjutnya dilakukan uji-r untuk masing-masing item, dengan persamaan sebagai 

berikut: 

rhitung= 
 √   

√    
 

r   = koefisien korelasi untuk masing-msing item. 

N = jumlah responden. 

  Untuk mengetahui valid tidaknya suatu instrumen maka perlu 

dibandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel. Kaidah keputusan jika rhitung < 

rtabel berarti tidak valid dan jika rhitung > rtabel berarti valid. Distribusi t untuk 

α= 5% dan uji dua pihak dengan derajat kebebasan (dk= n-2). 

Uji Reliabilitas 

Menurut Siregar (2014:87) reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang 

sama pula. Adapun yang menjadi dasar penggunaan rumus ini adalah instrumen 

yang akan dicari reliabilitasnya berbentuk angket. Rumus ini cocok untuk dengan 

penskoran yang berskala. Uji ini menggunakan rumus cranboach alpha (Siregar, 

2014:90). 

a. Menentukan nilai varian setiap butir soal : 

   
   

∑ 
 
  
(∑ ) 

 

 
 

b. Menentukan nilai varian total : 

   
   

∑  
   

(∑  )
 

 

 
 

c. Menentukan reliabilitas instrumen 

     (
 

   
)(  

∑  
  
) 

Keterangan: 

 r11 :  Reabilitas instrumen 

 k     :  Banyaknya butir pertanyaan 

 ∑   : Jumlah varians butir 
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       :  Varians total 

 Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reabel dengan menggunakan 

teknik ini, bila koefisien reliabilitas > 0,6. 

 

Uji Persyaratan Analisis 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel Persepsi Anggota 

Tentang Manajemen Koperasi, Pelayanan Koperasi, dan Keberhasilan Koperasi 

berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2014:153). Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.  

a) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas (P) < 0.05, maka data tidak 

berdistribusi normal. 

b) Apabila nilai signifikansi atau probabilitas (P) > 0,05, maka data berdistribusi 

normal. 

Uji Linearitas  

Uji linieritas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah antara setiap 

variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak (Siregar, 2014:178). 

Uji ini biasa digunakan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linier. Uji 

linieritas dihitung dengan bantuan SPSS version 21 dengan dasar pengambilan 

keputusan dilihat dari tabel Anova kolom sig baris deviation from linearity untuk 

mengetahui nilai probabilitas.  

Kriteria pengujian signifikansi menurut Siregar (2014:179) yaitu : 

Jika F hitung < F tabel maka HO diterima. 

Jika F hitung > F tabel maka HO di tolak 

Uji Asumsi Regresi (Uji Klasik Regresi) 

  Sebelum menentukan persamaan atau model regresinya, maka persamaan 

regresi harus memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu karena akan dijadikan 

sebagai alat produksi. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini BLUE 

(Best Linear Unbias and Estimate) memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi 

klasik meliputi: 
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Uji Multikolonieritas 

 Menurut Supriyadi (2014:59) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Pengujian multikolineritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflatio Factor (VIF) 

dan nilai toleransi. Nilai cutoff yang umum diapakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Pada penelitian ini uji multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan bantuan 

SPSS version 21. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Supriyadi, 

2014:60). Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS version 21. Untuk menguji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Glejser. Dengan menggunakan uji Glejser, nilai 

absolut residual diregresikan pada tiap-tiap variabel independent. Masalah 

heteroskedastisitas terjadi jika ada variabel yang secara statistic signifikan atau 

jika signifikan < 0.05 dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. 

Uji Hipotesis  

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi dan Pelayanan Koperasi terhadap 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo. 

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian maka model regresi yang digunakan 

adalah model regresi berganda berikut ini: 

Y=a +b₁ X₁ +b₂ X₂  

Keterangan : 

Y = Variabel terikat yaitu Keberhasilan Koperasi 

a = Konstanta 

b₁ = Koefiesen Variabel X₁ 
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b₂ = Koefisien Variabel X₂ 

X₁ = Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 

X₂ = Pelayanan Koperasi 

Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap variabel terikat, maka digunakan Uji t, caranya dengan membandingkan 

probabilitasnya dengan taraf signifikansi yang di tentukan yaitu 5% (0,05). 

Apabila dari perhitungan diperoleh probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi, Pelayanan 

Koperasi berpengaruh secara parsial terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera 

Sarana Jaya Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo. 

Uji Simultan (Uji F) 

 Untuk memberikan kebenaran hipotesis secara keseluruhan (simultan) 

digunakan uji F yaitu untuk mengetahui pengaruh Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi, Pelayanan Koperasi berpengaruh secara bersama terhadap 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo. 

Caranya dengan membandingkan probabilitas dengan taraf signifikansi 5% 

apabila dari perhitungan diperoleh probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi, Pelayanan 

Koperasi berpengaruh secara simultan terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera 

Sarana Jaya Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo. 

Koefisien Determinasi secara Simultan (R²) 

Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

dependen amat terbatas (Supriyadi, 2014:59). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Deskriptif Data 

Penelitian ini dilaksanakan di KUD Sejahtera Sarana Jaya pada tanggal 22 

Mei s.d 09 Juni 2017 yang diawali dengan penyebaran instrumen penelitian 
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berupa angket yang diberikan kepada 74 orang anggota KUD Sejahtera Sarana 

Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.  

Deskripsi Data Variabel Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 

(X1) 

Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk variabel Persepsi 

Anggota Tentang Manajemen Koperasi (X1) diperoleh skor minimum dan 

maksimum yang dicapai dari variabel ini. Skor minimum adalah 58 sedangkan 

skor maksimum adalah 83. Hasil perhitungan distribusi skor tersebut 

menghasilkan skor rata-rata sebesar 70,84 dan simpangan baku sebesar 6,073. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel Descriptive Statistic Persepsi Anggota Tentang Manajemen 

Koperasi (X1) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi 

74 58 83 70,84 6,073 

Valid N (listwise) 74     

 

Deskripsi Data Variabel Pelayanan Koperasi (X2) 

Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk variabel 

Pelayanan Koperasi (X2) diperoleh skor minimum dan maksimum yang dicapai 

dari variabel ini. Skor minimum adalah 48 sedangkan skor maksimum adalah 72. 

Hasil perhitungan distribusi skor tersebut menghasilkan skor rata-rata sebesar 

58,70 dan simpangan baku sebesar 5,529. Hal ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel Descriptive Statistic Pelayanan Koperasi (X2) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pelayanan Koperasi 74 48 72 58,70 5,529 

Valid N (listwise) 74     
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Deskripsi Data Variabel Keberhasilan Koperasi (Y) 

Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk variabel 

keberhasilan koperasi (Y) diperoleh skor minimum dan maksimum yang dicapai 

dari variabel ini. Skor minimum adalah 38 sedangkan skor maksimum adalah 72. 

Hasil perhitungan distribusi skor tersebut menghasilkan skor rata-rata sebesar 

56,26 dan simpangan baku sebesar 9,612. Hal ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel Descriptive Statistic Keberhasilan Koperasi (Y) 

 Uji Persyaratan Analisis 

Uji Normalitas 

Tabel Test of Normality: Persepsi Anggota Tentang Manajemen 

Koperasi (X1) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Persepsi 

Anggota 

Tentang 

Manajemen 

Koperasi 

N 74 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 70,8378 

Std. Deviation 6,07268 

Most Extreme Differences 

Absolute ,078 

Positive ,078 

Negative -,075 

Kolmogorov-Smirnov Z ,674 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,754 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Keberhasilan Koperasi 74 38 72 56,26 9,612 

Valid N (listwise) 74     
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Tabel Test of Normality: Pelayanan Koperasi (X2) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pelayanan 

Koperasi 

N 74 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 58,70 

Std. Deviation 5,529 

Most Extreme Differences 

Absolute ,100 

Positive ,100 

Negative -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,859 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,452 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa perhitungan data signifikansi 

(sig. = 0,452) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (á = 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel hasil studi normal. 

 

Tabel Test of Normality: Keberhasilan Koperasi (Y) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Keberhasilan 

Koperasi 

N 74 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 56,26 

Std. Deviation 9,612 

Most Extreme Differences 

Absolute ,128 

Positive ,103 

Negative -,128 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,098 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,180 

a. Test distribution is Normal. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa perhitungan signifikansi 

(sig=0,754) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (α = 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel Persepsi Anggota 

Tentang Manajemen Koperasi Normal. 
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b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa perhitungan data signifikansi 

(sig. = 0,180) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (á = 0,05). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel hasil studi normal. 

 

Uji Linearitas 

Tabel Hasil Uji Linearitas Menggunakan Tabel Anova 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1749,045 2 874,522 12,430 ,000
b
 

Residual 4995,077 71 70,353   

Total 6744,122 73    

a. Dependent Variable: Keberhasilan Koperasi 

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Koperasi, Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa F hitung = 12,430 dan nilai probabilitas = 

0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa model sudah tepat dan dapat diterima. 

Hal ini sesuai dengan syarat uji linearitas yaitu apabila nilai F hitung > F tabel 

(12,430>3,13) maka HO ditolak. 

 

Uji Asumsi Regresi (Uji Klasik Regresi) 

Uji Multikolinearitas 

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -11,187 13,684  -,818 ,416   

Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi 

,625 ,169 ,395 3,699 ,000 ,916 1,091 

Pelayanan Koperasi ,395 ,186 ,227 2,129 ,037 ,916 1,091 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Koperasi 
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Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel 

independen yaitu variabel bebas Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 

(X1) dan Pelayanan Koperasi (X2) dengan nilai VIF 1,091 dan Tolerance 0,916 

mempunyai nilai VIF kurang dari batas maksimal 10 atau nilai Tolerance lebih 

besar dari 0,1. Artinya variabel bebas tidak menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran asumsi 

multikolinearitas pada model persamaan regresi dalam penelitian ini. 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 13,474 7,805  1,726 ,089 

Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi 

,003 ,096 ,003 ,027 ,978 

Pelayanan Koperasi -,118 ,106 -,137 -1,118 ,267 

a. Dependent Variable: RES_2 

 

Dari tabel di atas, didapatkan hasil pengolahan data menggunakan program 

IBM SPSS Statistic 21, dapat diketahui bahwa Signifikansi dari Variabel Persepsi 

Anggota Tentang Manajemen Koperasi (X1) Sebesar 0,978 lebih besar dari 0,05. 

Keputusan yang diambil adalah Ho gagal ditolak. Dan untuk Signifikansi variabel 

Pelayanan Koperasi (X2) sebesar 0,267 lebih besar dari 0,05. Keputusan yang 

diambil adalah Ho gagal ditolak. Dengan kata lain, variabel-variabel tersebut tidak 

ada heteroskedastisitas. 
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Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis Secara Parsial (uji t)  

Pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi Terhadap 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten 

Bungo 

Tabel Hipotesis pengaruh X1 terhadap Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,627 11,772  ,393 ,695 

Persepsi Anggota 

Tentang 

Manajemen 

Koperasi 

,729 ,166 ,460 4,402 ,000 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Koperasi 

 

Dari tabel di atas, diketahui persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 

4,627 + 0,460 X1. Besaran pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen 

Koperasi terhadap Keberhasilan Koperasi adalah 0,460 pada Sig 0,000. Oleh 

karena itu terdapat pengaruh pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen 

Koperasi terhadap Keberhasilan Koperasi. 

Pengaruh Pelayanan Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera 

Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo 

Tabel Hipotesis pengaruh X2 terhadap Y 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 21,409 11,354  1,886 ,063 

Pelayanan 

Koperasi 

,594 ,193 ,341 3,083 ,003 

a. Dependent Variable: Keberhasilan Koperasi 

 



 

30 
 

Dari tabel di atas, diketahui persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 

21,409 + 0,341 X2. Besaran pengaruh Pelayanan Koperasi terhadap Keberhasilan 

Koperasi adalah 0,341 pada Sig 0,003. Oleh karena itu terdapat pengaruh 

pengaruh Pelayanan Koperasi terhadap Keberhasilan Koperasi. 

 

 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f) 

Tabel Uji signifikansi 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1749,045 2 874,522 12,430 ,000
b
 

Residual 4995,077 71 70,353   

Total 6744,122 73    

a. Dependent Variable: Keberhasilan Koperasi 

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Koperasi, Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 

 

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program SPSS version 21.0 secara 

simultan pengaruh persepsi anggota tentang manajemen koperasi dan pelayanan 

koperasi diperoleh nilai Fhitung = 12,430 dan Ftabel = 3,13 atau (Fhitung = 

12,430>Ftabel = 3,13) dengan signifikansi F 0,000. Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Signifikansi F sebesar 0,000 

menunjukkan lebih kecil dari 0,05 atau (0,000<0,05). Maka hipotesis ketiga 

“Terdapat Pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi dan 

Pelayanan Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya 

Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo” dapat di terima. 

Koefisien Determinasi 

Tabel Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,509
a
 ,259 ,238 8,388 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Koperasi, Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi 
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Dari tabel diatas R square (R²) menjelaskan bahwa variabel independen 

dapat dijelaskan oleh variabel dependen sebesar 0,259 atau 25,9 % sedangkan 

sisanya 74,1% diterangkan oleh faktor lain. 

 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi Terhadap 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten 

Bungo. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu Pengaruh Persepsi 

Anggota Tentang Manajemen Koperasi terhadap keberhasilan KUD Sejahtera 

Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Dari hasil penelitian ini 

Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi mempengaruhi Keberhasilan 

Koperasi dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 4,627 + 0,460 X1. 

Besaran pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi sebesar 0,460 

dan nilai signifikansi 0,000. Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi Persepsi 

Anggota Tentang Manajemen Koperasi, maka semakin tinggi Keberhasilan 

Koperasi. 

Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi memiliki 4 indikator yaitu: 

fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi 

pengawasan. Dalam penelitian ini variabel persepsi anggota tentang manajemen 

koperasi, fungsi pelaksanaan merupakan indikator yang sangat berpengaruh. 

Dalam fungsi pelaksanaan, pertama ada pemberian motivasi karyawan atau tenaga 

kerja dimana pengurus membimbing karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya 

agar dapat mencapai target koperasi. Kedua ada penjelasan pekerjaan dengan 

pengurus memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan bagi 

karyawan, dan memberikan arahan tentang pekerjaan yang harus dilakukan 

karyawan. Ketiga ada penjelasan kebijakan dalam melakukan pekerjaan dimana 

pengurus menjelaskan kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dan 

target koperasi dan karyawan harus memahami secara benar kebijakan tersebut. 

Pengurus dan karyawan melaksanakan manajemen koperasi agar tercapai 

keberhasilan koperasi.  Hal ini sejalan dengan pendapat Widiyanti (2007:197) 

mengatakan bahwa manajemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk 
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suksesnya koperasi. Dalam menerapkan manajemen, pengurus mempunyai 

tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan 

program, melimpahkan wewenang kepada Manajer. Oleh karena itu, 

profesionalisme manajemen sangat menentukan keberhasilan koperasi.  

Manajemen koperasi yang baik dari para pengurus koperasi yang 

diwujudkan dari pengelolaan usaha koperasi yang baik sesuai dengan fungsi-

fungsi manajemen koperasi sehingga tercapainya tujuan dari koperasi tersebut. 

Manajemen bukan hanya dijalankan oleh pengurus saja, melainkan kerjasama dari 

perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari, RAT, pengurus, pengawas, dan 

pengelola koperasi yang berperan penting dalam keberhasilan koperasi. Melalui 

manajemen yang baik dan benar dari perangkat organisasi koperasi tersebut maka 

keberhasilan koperasi akan dapat dicapai, maka dari itulah manajemen 

mempunyai pengaruh yang signifikan bagi keberhasilan koperasi. 

Pengaruh Pelayanan Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera 

Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu Pengaruh Pelayanan 

Koperasi terhadap keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan Bathin III 

Kabupaten Bungo. Dari hasil penelitian ini Pelayanan Koperasi mempengaruhi 

Keberhasilan Koperasi dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 

21,409 + 0,341 X2. Besaran pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen 

Koperasi sebesar 0,341 dan nilai signifikansi 0,003. Sehingga disimpulkan bahwa 

semakin tinggi Pelayanan Koperasi, maka semakin tinggi Keberhasilan Koperasi. 

Pelayanan Koperasi memiliki 5 indikator yaitu: Tangibles, Reliability 

(kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance, dan Emphaty. Dalam 

penelitian ini variabel pelayanan koperasi, Emphaty merupakan indikator yang 

sangat berpengaruh. Dalam Emphaty, pertama ada kemudahan dimana harga jual 

barang yang ada di koperasi lebih murah dibandingkan toko atau warung lainnya 

dan kemudahan dalam bertransaksi. Kedua komunikasi yang baik dimana bahasa 

pengurus dan karyawan ketika melayani anggota mudah dimengerti dan dipahami 

dan karyawan menghubungi anggota yang terlambat memenuhi kewajibannya. 

Ketiga memahami kebutuhan pelanggan (anggota) dengan koperasi menyediakan 

barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Salah satu upaya untuk 
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menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan yang lebih baik 

dengan anggota sebagai pelanggan adalah dengan cara memberikan pelayanan 

yang berkualitas secara konsisten dan lebih baik, serta memberikan pelayanan 

yang lebih unggul daripada pesaing (Salim, dalam Joesron 2005:15). Hal ini 

karena sesuai dengan tujuan koperasi maka prioritas koperasi yang diberikan 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pertumbuhan perusahaan koperasi 

yang berkesinambungan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran 

dalam kaitan dengan perbaikan kapasitas koperasi dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan anggota. Oleh karena itu pelayanan mempunyai pengaruh yang 

signifikan bagi keberhasilan koperasi. 

Pelayanan yang baik kepada anggota koperasi diwujudkan melalui 

penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan anggota dengan 

penawaran harga, kualitas dan kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari 

pada penawaran yang ditawarkan oleh pasar. Hal ini karena sesuai dengan tujuan 

koperasi maka prioritas koperasi yang diberikan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota, pertumbuhan perusahaan koperasi yang berkesinambungan 

bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran dalam kaitan dengan 

perbaikan kapasitas koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota. 

Oleh karena itu pelayanan mempunyai pengaruh yang siginifikan bagi 

keberhasilan koperasi. 

Pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi dan Pelayanan 

Koperasi Terhadap Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya Kecamatan 

Bathin III Kabupaten Bungo. 

Untuk menjawab hipotesis yang ketiga, yaitu terdapat pengaruh Persepsi 

Anggota Tentang Manajemen Koperasi Dan Pelayanan Koperasi Terhadap 

Keberhasilan Koperasi. Dari tabel diperoleh nilai Fhitung sebesar 12,430 dengan 

nilai probabilitas (sig) sebesar 0,000<0,05. Nilai Fhitung (12,430) > Ftabel (3,13) 

sehingga dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan Persepsi 

Anggota Tentang Manajemen Koperasi Dan Pelayanan Koperasi Terhadap 

Keberhasilan Koperasi. Selanjutnya koefisien determinasinya R² = 0,259 hal ini 

berarti keberhasilan koperasi sebesar 25,9% ditentukan oleh Persepsi Anggota 

Tentang Manajemen Koperasi Dan Pelayanan Koperasi, sisanya (100%-25,9% = 
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74,1%) merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain. Hal ini berarti bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh signifikan antara Persepsi Anggota 

Tentang Manajemen Koperasi Dan Pelayanan Koperasi Terhadap Keberhasilan 

Koperasi.  

Menurut A.H Gophar (dalam Limbong, 2010:227) mengatakan bahwa 

manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga sudut pandang, yaitu 

organisasi, proses, dan gaya. Secara organisasi, manajemen koperasi pada 

prinsipnya terbantuk dari tiga unsur: anggota, pengurus, dan karyawan. 

Keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi dalam 

mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota.  Manajemen koperasi yang baik dari 

para pengurus koperasi yang diwujudkan dari pengelolaan usaha koperasi yang 

baik sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen koperasi sehingga tercapainya tujuan 

dari koperasi tersebut. Manajemen bukan hanya dijalankan oleh pengurus saja, 

melainkan kerjasama dari perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari, RAT, 

pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi yang berperan penting dalam 

keberhasilan koperasi. Melalui manajemen yang baik dan benar dari perangkat 

organisasi koperasi tersebut maka keberhasilan koperasi akan dapat dicapai.  

Pelayanan koperasi merupakan salah satu faktor yang mendukung 

keberhasilan koperasi selain manajemen koperasi dan faktor-faktor lainnya. 

Koperasi sebagai pemberi pelayanan bertugas memberikan dan meningkatkan 

pelayanan kepada usaha anggotanya yang diwujudkan melalui penyediaan barang 

dan jasa yang sesuai dengan keinginan anggota dengan penawaran harga, kualitas 

dan kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari pada penawaran yang 

ditawarkan oleh pasar.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini dan hasil analisis yang 

telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Terdapat pengaruh signifikan variabel Persepsi Anggota Tentang Manajemen 

Koperasi terhadap variabel Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya. Hal ini 

dibuktikan dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 4,627 + 0,460 

X1. Besaran pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi sebesar 

0,460 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan bahwa variabel 

Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi mempengaruhi variabel 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya.  

2. Terdapat pengaruh signifikan variabel Pelayanan Koperasi terhadap variabel 

Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya. Hal ini dibuktikan dengan 

persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 21,409 + 0,341 X2. Besaran 

pengaruh Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi sebesar 0,341 dan 

nilai signifikansi 0,003. Hal ini membuktikan bahwa variabel Pelayanan 

Koperasi mempengaruhi variabel Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya. 

3. Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama dari variabel Persepsi 

Anggota Tentang Manajemen Koperasi dan Pelayanan Koperasi terhadap 

variabel Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai F hitung sebesar 12,430 > F tabel sebesar 3,13 pada signifikansi 

0,000<0,05 serta R² sebesar 0,259. Nilai R² menunjukan nilai positif, hal ini 

berarti bahwa Persepsi Anggota Tentang Manajemen Koperasi dan pelayanan 

koperasi secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap 

variabel keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya. Nilai signifikansi yang 

kurang dari 0,05 hal ini membuktikan bahwa variabel Persepsi Anggota 

Tentang Manajemen Koperasi dan Pelayanan Koperasi secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel Keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya. Nilai R² 

sebesar 0,259 menunjukan bahwa variansi dalam variabel Keberhasilan KUD 

Sejahtera Sarana Jaya dapat dijelaskan oleh variabel Persepsi Anggota Tentang 

Manajemen Koperasi dan Pelayanan Koperasi sebesar 25,9%. 

Saran 

Hasil dalam penelitian ini telah menunjukan pengaruh variabel persepsi 

anggota tentang manajemen koperasi dan pelayanan koperasi terhadap variabel 

keberhasilan KUD Sejahtera Sarana Jaya. Berdasarkan penelitian ini penulis 



 

36 
 

memiliki beberapa saran untuk meningkatkan keberhasilan KUD Sejahtera Sarana 

Jaya, diantaranya: 

1.  Pelayanan koperasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan 

koperasi, maka hendaknya pengurus KUD Sejahtera Sarana Jaya lebih 

meningkatkan pelayanan koperasi yang diberikan kepada anggotanya. 

2.  Sebaiknya pengurus dan karyawan diberikan pelatihan guna meningkatkan 

manajemen koperasi pada KUD Sejahtera Sarana Jaya. 

3.   Mengingat R² dalam penelitian ini sebesar 25,9% sedangkan 74,1% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, maka untuk 

peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut variabel-variabel lainnya. 
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