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ABSTRAK 

Kinerja Koperasi merupakan salah satu alat untuk melihat perkembangan 

koperasi sebagai badan usaha. Salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja koperasi 

adalah kurangnya jiwa entrepreneurship yang dimiliki anggota dan kurangnya 

pembinaan untuk meningkatkan kemampuan anggota  sehingga usaha koperasi tidak 

berkembang yang mengakibatkan kinerja koperasi masih rendah. Rendahnya kinerja 

koperasi juga dapat dilihat dari SHU yang semakin menurun. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh jiwa 

entrepreneurship terhadap kinerja KUD Marga Jaya, 2) Untuk mengetahui pengaruh 

pembinaan anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya, 3) Untuk mengetahui pengaruh 

jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya. 

 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan bentuk asosiatif kausal. Subjek 

dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Jaya Desa 

Petaling Kecamatan Sungai Gelam. Populasi berjumlah 374 dan sampelnya berjumlah 

49 orang. Data diperoleh dengan menyebarkan angket kepada anggota koperasi. Setelah 

dikembalikan angket dianalisis dengan uji regresi sederhana (uji t) dan regresi berganda 

(uji F). 

 Hasil analisis data yang diperoleh menjelaskan bahwa: 1) jiwa entrepreneurship 

terhadap kinerja KUD dengan nilai signifikasi 0.02 < 0.05. jika diintrepretasikan maka 

jiwa entrepreneurship memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Koperasi; 2) 

Pembinaan anggota terhadap kinerja KUD, berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan anggota terhadap kinerja koperasi 

yaitu dengan nilai signifikansi 0.047 < 0.05; 3) Pengaruh jiwa entrepreneurship dan 

pembinaan anngota terhadap kinerja KUD, berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap 

kinerja KUD yaitu 0.045 < 0,05. 

 Kesimpulannya adalah bahwa terdapat pengaruh antara jiwa entrepreneurship 

dan pembinaan anggota terhadap kinerja anggota yang dapat dilihat dari Fhitung > Ftabel  

atau 3.911 > 3.20 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Diharapkan kepada anggota untuk 

aktif dalam setiap kegiatan pembinaan yang diadakan oleh KUD Marga Jaya maupun 

instansi yang lain seperti Dinas Koperasi dan Perbankan. Kemudian, diharapkan kepada 

anggota untuk meningkatkan jiwa entrepreneurship dengan cara selalu ikut pembinaan 

sehingga kinerja koperasi dapat meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan anggota. 

Kata Kunci: Jiwa Entrepreneurship, Pembinaan Anggota, dan Kinerja. 



PENDAHULUAN 

Koperasi merupakan bentuk usaha yang sah, yang keberadaannya diakui dalam 

UUD 1945. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi diartikan sebagai badan usaha 

yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.  

 Menurut Hatta (1987: 14) dalam bukunya “Koperasi Membangun dan 

Membangun Koperasi” mendefinisikan koperasi adalah perekonomian sebagai usaha 

bersama dengan berdasarkan kekeluargaan dengan tujuan menyelenggarakan 

kemakmuran rakyat, dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Carvert (dalam Hendar dan Kusnadi 2005: 

19), menambahkan koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan 

secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi 

masing-masing. Secara ideologi koperasi dapat menjadi tulang punggung (soko guru) 

perekonomian Indonesia, karena koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun 

tuntutan pembangunan dan perkembangannya. 

 Dalam UU. No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, 

koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, berdasarkan tujuan koperasi yang sangat baik, 

maka faktor kinerja koperasi juga harus ditingkatkan. 

 Kinerja koperasi diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan 

Koperasi. Kinerja Koperasi dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat 

perkembangan koperasi sebagai badan usaha. Setiaji (dalam Sujianto 2012: 139) 

mengemukakan, berhasil tidaknya pengelolaan koperasi tergantung dari faktor 

lingkungan usaha dan membangun partisipasi anggota koperasi merupakan faktor yang 

utama pada masa sekarang. Widiyanti (dalam Sujianto 2012: 139) menambahkan, 

ukuran keberhasilan koperasi didasarkan pada kebutuhan anggota yang dapat dilayani 

koperasi.  

Menurut Timple (dalam Widiastuti, 2012: 13) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. 

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang berasal 

dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau 

pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja koperasi antara lain pembinaan anggota, pertisipasi anggota, modernitas 

pemimpin, manajemen koperasi, dan wirausaha manajer. Secara sederhana, apabila 

kinerja koperasi menurun maka koperasi tidak dapat mencapai tujuan yaitu 

mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Jaya memiliki badan hukum No. 

847/BH/XV/1998. Koperasi Unit Desa Marga Jaya memiliki enam unit usaha yaitu 

pemasaran kelapa sawit, simpan pinjam, angkutan, pengadaan pupuk, waserda, serta 

sosial dan furniture. Berdasarkan pengamatan penulis, kinerja Koperasi Unit Usaha 

Marga Jaya ini masih kurang baik dilihat dari jumlah anggota dan SHU. Secara umum 

kinerja KUD Marga Jaya sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat dari tabel 

berikut ini.  



Tabel 1.1 jumlah anggota dan SHU KUD Marga Jaya 

 

NO 

 

THN 

JUMLAH 

USAHA 

JUMLAH 

ANGGOTA 

SHU TOTAL 

Unit % Orang % Rupiah % 

1 2011 6 - 834 - 533.821.120 - 

2 2012 6 0 833 -0,1 471.089.789 -11,8 

3 2013 6 0 656 -24,5 348.798.283 -26,0 

4 2014 4  33,3 368 -43,9 727.658.619 +52,06 

5 2015 4 0 417 13,3 635.939.362 -12,6 
Sumber: Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2011-2015 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 5 tahun terakhir jumlah anggota KUD 

Marga Jaya terus menurun dari tahun 2011-2013 dan mengalami peningkatan pada 

tahun 2014 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2015. Selanjutnya, 

pada tahun 2016 jumlah anggota KUD Marga Jaya menurun menjadi 374 orang. Jika 

kita lihat tabel di atas, SHU KUD Marga Jaya juga mengalami penurunan kecuali pada 

tahun 2014. Permasalahan ini tentunya bersumber dari beberapa faktor, hal ini 

dimungkinkan karena kurangnya kemampuan anggota maupun pengurus dalam 

mengelola KUD Marga Jaya sehingga berdampak pada kinerja koperasi. 

Dalam meningkatkan kinerja koperasi, faktor yang perlu diperhatikan adalah 

jiwa entrepreneurship. Menurut Basrowi (2016: 2-3), jiwa entrepreneurship adalah 

proses kemanusiaan (human procces) yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi 

dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga 

peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai 

untuk jangka waktu yang  lama. 

Lebih lanjut, Ropke (dalam Hendar dan Kusnadi, 2005: 206) mengemukakan 

bahwa suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat kelompok 

wirausaha, memperluas lingkup kemerdekaan ekonomi yang memungkinkan tingkah 

laku wirausaha dan berhasil menciptakan suatu lingkungan sosio ekonomi yang 

mendorong para wirausaha ini secara optimal. Bila dikaitkan dengan koperasi, maka 

suatu koperasi akan berkembang bila memiliki wirausaha-wirausaha koperasi yang 

mempunyai kebebasan dan motif-motif yang mendorongnya untuk mengambil 

keputusan-keputusan yang bersifat kewirausahaan. Suatu koperasi akan berkembang 

lebih cepat apabila mampu memperbesar kelompok wirausaha koperasi yang 

mempunyai kebebasan ekonomi dan berhasil menciptakan suatu lingkungan sosio 

ekonomi pada koperasi. 

Selanjutnya menurut Dracker (dalam Wulan, 2015: 58) Tugas utama wirausaha 

koperasi adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan 

dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Bertindak inovatif 

tidak hanya dilakukan pada saat memulai usaha tetapi juga pada saat usaha itu berjalan, 

bahkan pada saat usaha koperasi berada dalam kemunduran. Kemudian pada saat usaha 

koperasi berjalan, agar koperasi paling tidak dapat mempertahankan eksistensi usaha 

koperasi yang sudah berjalan dengan lancar. Perihal yang lehih penting adalah tindakan 

inovatif pada saat usaha koperasi berada dalam kemunduran (stagnasi). 

Rahasia entrepreneurship terletak pada kreativitas dan inovasi. Kemampuan 

mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan 



peluang serta kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah 

dan menemukan peluang sangat penting dalam mengembangkan koperasi. Kegiatan 

wirausaha koperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota 

sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Berdasarkan hasil observasi di KUD Marga Jaya 

bahwa anggota koperasi didominasi oleh petani yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan tentang perkoperasian juga masih 

rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

1.2 Tabel jumlah anggota berdasarkan tingkatan pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Anggota Persentase (%) 

SD 187 50% 

SMP 75 20% 

SMA 75 20% 

S1 37 10% 
Sumber: Pengurus Koperasi 

 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian anggota koperasi memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah yaitu hanya tamat SD dengan jumlah 187 orang. Hal ini 

menyebabkan kurangnya pengetahuan anggota mengenai perkoperasian tarutama 

mengenai jiwa Entrepreneurship yang harus dimiliki oleh anggota koperasi untuk 

menjadikan koperasi berkembang. 

Faktor lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja koperasi adalah 

pembinaan anggota. Dalam perkembangannya pembinaan anggota koperasi sangat 

diperlukan untuk memaksimalkan fungsi dan peran koperasi sebagai suatu entitas. 

Melalui pendidikan tentang perkoperasian, diharapkan anggota memiliki tiga 

kompetensi yaitu: pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension) serta mampu 

menerapkan (application) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 

Koperasi. Menurut Nasution (2007: 7), Pendidikan anggota merupakan landasan utama 

yang dibutuhkan untuk munculnya rasa memiliki anggota terhadap koperasi dengan 

menanamkan karakter positif seperti sifat tekun, pantang menyerah, aktif melakukan 

inovasi, solider terhadap sesama, serta karakter lain yang diperlukan untuk kemajuan, 

sekaligus pendidikan untuk mengasah wawasan dan keahlian anggota dalam mengelola 

koperasinya.  

Berdasarkan wawancara dengan pengurus koperasi, bahwa pembinaan dilakukan 

tapi tidak langsung kepada seluruh anggota koperasi. Namun, hanya dipilih orang-orang 

yang nantinya setelah pembinaan akan memberitahukan kepada anggota yang lain. Hal 

ini tidak efektif karena mengingat waktu dan belum tentu orang yang mengikuti 

pembinaan tersebut akan menyampaikan kepada anggota yang lain. Pembinaan tidak 

dilakukan secara rutin dan juga materi pembinaannya hanya membahas tentang 

masalah-masalah petani tanpa ada materi khusus seperti wirausaha. Pembinaan berasal 

dari Dinas Koperasi, Perbankan dan KUD Marga Jaya sendiri.  

 Menurut Champates (dalam Kambey dan Suharnomo, 2013: 143), pembinaan 

adalah hal penting untuk meningkatkan kinerja. Lebih lanjut Birchall dan Simmons 

(2004: 30) mengemukakan, untuk meraih kesuksesan berkoperasi, para anggota harus 

memiliki sumber daya cukup untuk mampu mengambil bagian secara efektif. Sumber 

daya tersebut antara lain pendidikan. Demikian halnya dengan pembinaan. Melalui 

pembinaan tentang perkoperasian, diharapkan anggota memiliki motivasi untuk 



berkoperasi serta terampil dalam berbisnis secara praktis sehingga dapat meningkatkan 

kinerja koperasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai kinerja pada Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Jaya 

yang berada di desa Petaling, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi 

dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Jiwa Entrepreneurship dan Pembinaan 

Anggota Terhadap Kinerja Koperasi Unit Desa Marga Jaya Desa Petaling 

Kecamatan Sungai Gelam”. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2014: 14), “metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif berbentuk hubungan kausal. 

Penelitian asosiatif berbentuk kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan 

sebab-akibat, bila X maka Y artinya jika jiwa entrepreneurship tinggi dan pembinaan 

anggota baik maka kinerja koperasi akan tinggi. 

3.2 Variabel Penelitian 

 Menurut Arikunto (2013: 161) variabel adalah obyek penelitian  atau yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat dua veriabel, 

yaitu variabel independen dan veriabel dependen.  

1. Variabel independen 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

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

independen dalam penelitian ini adalah jiwa entrepreneurship (X1) dan  

pembinaan anggota (X2). 

2. Variabel dependen  

Variabel terikat merupakan veriabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014: 39). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja koperasi (Y). 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 3.3.1 Populasi Penelitian 

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

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan definisi di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota 

Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Jaya yang masih aktif yang berjumlah 374 orang. 

 

  



3.3.2 Sampel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel harus diambil 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai 

contoh yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Menurut 

arikunto (dalam Sulistiyono, 2013: 19) mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, 

jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25%. Dalam 

penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 13%. Jadi, jumlah sampel penelitian 

ini sebanyak 49 orang anggota. 

 

3.3.3 Probability Sampling 

 Menurut Khairinal (2016:313) teknik probability sampling, yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan peluang atau kemungkinan terpilihnya setiap anggota populasi 

dipilih menjadi anggota sampel dapat ditentukan atau dapat diketahui atas peluang yang 

sama. Teknik probability sampling ini terdiri dari beberapa bagian dan peneliti 

menggunakan simple random sampling (sederhana) yaitu suatu teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan dari populasi secara acak tidak memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi. Syarat dari teknik ini dilakukan bila anggota populasi dianggap 

homogen atau sama (Khairinal, 2016: 314). 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam atau fenomena sosial yang diamati secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2014: 102). Instrumen penelitian digunakan 

untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Jumlah instrumen penelitian tergantung 

pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen dalam 

penelitian ini adalah angket untuk mengukur jiwa entrepreneurship, pembinaan anggota 

dan kinerja koperasi.  

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Model skala Likert yang 

digunakan adalah lima kriteria yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju 

dan sangat tidak setuju dengan bentuk checklist. Pedoman perhitungan skor setiap 

alternatif jawaban pada instrument jiwa entrepreneurship, pembinaan anggota, dan 

kinerja koperasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skor Alternatif Jawaban Angket 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju  1 
Sumber: Sugiyono (2014: 94) 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 3.5.1 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. 



 

3.5.2 Penarikan Angket 

 Setelah instrumen disebarkan diberi waktu beberapa hari 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. Jika terdapat instrumen yang tidak diisi secara lengkap 

maka dikembalikan kepada responden untuk dilengkapi. 

 

3.5.3 Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2013:274) “Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya”. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh berasal dari dokumen yang berupa daftar nama anggota Koperasi Unit Desa 

yang aktif dan SHU koperasi. 

 

3.6 Uji Coba Instrumen 

 3.6.1 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 Product Moment Person menggunakan SPSS 

23. Menurut Sugiyono (2014: 121) menyatakan bahwa instrumen dikatakan valid 

apabila dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Sebelum melakukan penelitian, harus melakukan uji coba instrumen terlebih 

dahulu. Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang penulis lakukan pada 30 anggota 

Koperasi Unit Desa Marga Jaya bahwa didapatkan ada 15 item yang valid dan ada 2 

item yang tidak valid yaitu item nomor 12 dan 16 pada variabel Jiwa Entrepreneurship 

(X1). Item nomor 12 dan 16  memiliki rhitung < rtabel (0.087 < 0.361) dan (0.195 < 0.361). 

Selanjutnya, pada variabel Pembinaan anggota (X2) semua item valid berjumlah 15 

item. Kemudian pada variabel kinerja koperasi (Y) terdapat satu item instrumen yang 

tidak valid yaitu item instrumen nomor 4 dengan rhitung < rtabel (0.266 < 0.361) dan 15 

item instrumen yang valid. Semua item instrumen yang tidak valid dibuang atau 

dihilangkan dan item instrumen yang valid digunakan untuk penelitian. Untuk lebih 

jelasnya, hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran.  

 

 3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2013: 221) reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian 

bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Menurut Sugiyono (2014: 121) 

instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengetahui 

reliabilitas instrumen tentang jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap 

kinerja koperasi, peneliti melakukan pengujian reliabilitas dengan internal consistency, 

yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja menggunakan rumus 

alpha. Adapun yang menjadi dasar penggunaan rumus ini adalah instrumen yang akan 

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

berskala. 



Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten yang mana jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama, maka uji reliabilitas yang dilakukan sama. Pengujian reliabilitas hanya 

memperhitungkan butir pertanyaan yang valid. Adapun rumus yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah alpha cronbach sebagai berikut: 

   = [
 

   
] [   

   

   
] 

    = reliabilitas instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb² = jumlah varian skor tiap-tiap item 

∑σt² = jumlah varian total 

Dengan pedoman interpretasi derajat reliabilitas sebagai berikut: 

0,81-1,00 = sangat tinggi 

0,61-0,80 = tinggi 

0,41-0,60 = cukup tinggi 

0,21-0,40 = rendah  

 Berdasarkan uji reliabilitas instrumen yang dilakukan penulis pada tiga variabel 

didapati bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Variabel jiwa 

entrepreneurship (X1) memiliki reliabilitas instrumen sebesar 0.885. variabel 

pembinaan anggota (X2) memiliki reliabilitas instrumen sebesar 0.888. variabel Kinerja 

Koperasi (Y) memiliki reliabilitas instrumen sebesar 0.911. Berdasarkan pedoman 

interpretasi derajat reliabilitas antara 0.81-1.00 dikategorikan memiliki tingkat 

reliabilitas yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil uji reliabitas pada uji coba instrumen 

ini dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini reliabel dan dapat 

dilanjutkan penlitian. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dan cara melakukan uji 

reliabilitas dapat dilihat pada lampiran. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

 Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis data hasil 

penelitian agar dapat diinterpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah 

dipahami. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. 

 Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui 

tabe, grafik, diagram lingkara, histogram, perhitungan modus, median, mean, 

perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata 

dan standar deviasi dan perhitungan persentase. Untuk statistik deskriptif masing-

masing variabel diukur nilai skor maksimal ideal, skor minimal ideal, mean ideal (Mi), 

Standar Deviasi Ideal (SDi). Rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata ideal (Mi) 

adalah ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) dan untuk mencari Standar 

Deviasi Ideal (SDi) 1/6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal). Selanjutnya nilai 

Standar Deviasi Ideal (SDi) dan rata-rata/mean ideal (Mi) dikonversikan ke dalam 5 

(lima) kategori nilai kecenderungan dengan kriteria sebagai berikut: 

Mi+1.5 SDi – Mi + 3.0 SDi = sangat tinggi 

Mi+0.5 SDi – Mi + 1.5 SDi = tinggi 

Mi - 0.5 SDi – Mi + 0.5 SDi = sedang  

Mi - 1.5 SDi – Mi - 0.5 SDi = rendah 



Mi - 3.0 SDi – Mi - 1.5 SDi = sangat rendah 

Keterangan: Mi = Rata-rata Ideal  

          SDi = Standar Deviasi Ideal (Sudijono, 2011: 329). 

 

3.7.2 Uji Prasyarat Analisis 

3.7.2.1  Uji Homogenitas 

Menurut Khairinal (2016: 350), Uji homogenitas adalah pengujian mengenai 

sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas ini 

dilakukan dengan uji homogenitas variansi dengan bantuan SPSS 23. Uji homogenitas 

dilakukan untuk mengetahui data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak.  

 

3.7.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis 

berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata lain sampel dari populasi yang 

berbentuk data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas 

digunakan untuk menguji jiwa entrepreneurship (X1), pembinaan anggota (X2), dan 

kinerja koperasi (Y). Uji normalitas menggunakan alat uji satu sampel kolmogorov 

smirnov (K-S), yaitu suatu alat uji Goodness Of Fit yang dilaksanakan dengan 

membandingkan skor observation dengan satu sebaran teoritis tertentu.  

Uji (K-S) ini menetapkan apakah skor dalam sampel dapat dianggap berasal dari 

populasi yang sama dengan distribusi teoritis tertentu. Pengujian satu sampel 

kolmogorov smirnov ini menggunakan pengujian dua sisi yaitu dengan cara 

membandingkan probabilitas (P) yang diperoleh dengan taraf signifikansi (α) 0,05. Nilai 

probabilitas dapat dilihat pada tabel test of normality kolom sig. Kriteria yang 

digunakan adalah pengujian dua arah. Deteksi kenormalan dapat dilakukan dengan 

kriteria berikut : 

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. 

Menurut Ghozali (2016:170) yaitu uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik 

normal probility plots yaitu apabila titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal 

maka menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. 

 

 3.7.2.3 Uji Linearitas  

Menurut Khairinal (2016: 351), Uji linearitas adalah untuk uji semua variabel X 

yang ada dalam model berhubungan secara kausal atau bukan kausal (korelasional) 

terhadap variabel Y dengan melalui satu garis linear (lurus). Uji linearitas dapat 

dilakukan dengan tiga pendekatan: pertama: pendekatan scatterplot, kedua pendekatan 

R square dan ketiga pendekatan uji F. Diakhir ujinya nanti adalah untuk menyatakan 

bahwa secara statistik instrument ini dapat dinyatakan linear. 

Uji linieritas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah antara setiap 

variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Uji ini biasa digunakan 

sebagai prasyarat dalam analisis regresi linier. Uji linieritas dihitung dengan bantuan 

SPSS 23 dengan dasar pengambilan keputusan dilihat dari tabel Anova kolom sig baris 

deviation from linearity untuk mengetahui nilai probabilitas. Dasar pengambilan 

keputusan yaitu : 



a) Apabila nilai probabilitas > 0.05 maka dapat dikatakan hubungan antar variabel 

adalah linier. 

b) Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka dapat dikatakan hubungan antar variabel 

tidak linier. 

 

3.8 Uji Asumsi Regresi 

  Menurut Khairinal (2016: 351-352), sesudah data diolah langkah berikutnya 

adalah melakukan uji asumsi regresi, ini dimaksud untuk menguji apakah terdapat 

atau tidaknya penyakit dari regresi, yaitu uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Ketiga asumsi regresi ini dibahas sebagai 

berikut:  

 

 3.8.1 Analisis Multikolinearitas 

  Analisis multikolinearitas yaitu kejadian multikolinearitas dalam hasil penelitian 

adalah tidak diharapkan. Karena itu perlu diuji untuk mengetahui apakah ada dua 

atau lebih item yang saling terkait atau berhubungan linier erat yang sempurna 

diantara beberapa atau semua item independen. Bila hal ini tidak diketemukan 

berarti tidak terdapat multikolinearitas. 

  Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara, membandingkan nilai VIF 

(variance infitation factor). Faktor pertambahan variance yaitu bila nilai VIF lebih 

besar dari 5 (5%) berarti telah memiliki kolinearitas yang tinggi, berarti ini tidak 

dikehendaki  karena yang diharapkan adalah besar nilai VIF harus berada di bawah 

5. 

 

 3.8.2 Analisis Heteroskedastisitas 

  Kejadian heteroskedastisitas dalam regresi linier tidak diharapkan, karena 

heteroskedastisitas ini termasuk model labil dalam suatu penelitian dan itu tidak 

diharapkan dalam suatu penelitian, sedangkan yang diharapkan adalah 

homoskedastisitas. Setelah diuji bila tidak terdapat hubungan signifikan berarti 

tidak terdapat penyakit heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016: 136) 

heteroskedastisitas dapat kita lihat pada grafik scatterplot yaitu apabila titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi.  

 

 3.8.3 Analisis Autokorelasi 

  Gujarati (dalam Khairinal, 2016: 352), Uji autokorelasi ini dilakukan dengan uji 

Durbin Watson, yaitu membandingkan antara d (Durbin Watson) dengan DI, yaitu 

jika d < dl maka menolak Ho. Berarti tidak ada autokorelasi baik positif atau 

negative (ini yang diharapkan). Dengan demikian sebaliknya bila d > dl berarti ini 

sudah terjadi autokerelasi (ini tidak diharapkan). Untuk suatu penelitian yang 

diharapkan adalah d < dl, berarti tidak terjadi autokorelasi. Tujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel yang disusun menurut urutan 

waktu (data time series) atau urutan tempat (crossectional ) atau korelasi yang 

timbul pada dirinya sendiri. 

 

 

 



Tingkat Autokorelasi (Durbin Watson) 

Kurang dari 1,10 Ada Autokorelasi  

1,10 – 1,54 Tidak Ada Autokorelasi 

1,55 – 2,46 Tidak Ada Autokorelasi 

2,47 – 2,90 Tidak Ada Autokorelasi 

Lebih dari 2,90 Ada Autokorelasi 

 

 

3.9 Uji Hipotesis  

3.9.1 Uji t 

Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel 

bebas (persepsi mengenai jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap 

kinerja koperasi) secara sendiri-sendiri. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang 

berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan t table. 

Rumus:  rxy = 
   

√(   )(   )
 

 t = 
 √   

√    
  (Sugiyono, 2016:183) 

Nilai t dihitung dengan menggunakan uji dua sisi, karena hipotesis yang diuji untuk 

mengetahui pengaruhnya. Berarti pengaruhnya ada dua kemungkinan yaitu positif dan 

negatif. Kriteria pengujian menurut Ghozali (2016: 171) adalah sebagai berikut: 

1) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas (p) < 0.05, maka uji t signifikan 

dan Ho ditolak. 

2) Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas (p) > 0.05, maka uji t tidak 

signifikan dan Ho diterima. 

 3.9.2 Uji F 

Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel X secara bersama-

sama terhadap variabel Y sehingga bisa diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat 

diterima atau ditolak. Nilai F menunjukkan bahwa pengujian variabel-variabel 

independen secara keseluruhan dan serentak (yang dilakukan untuk melihat apakah 

variabel independen secara keseluruhan dan serentak) mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan dengan kriteria apabila F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

a) Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan jiwa entrepreneurship dan pembinaan 

anggota terhadap kinerja koperasi. 

b) Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan mengenai jiwa entrepreneurship dan 

pembinaan anggota terhadap kinerja koperasi. 

Riduwan (2013: 142) Selanjutnya untuk mengetahui signifikasi korelasi ganda dicari 

dulu Fhitung dibandingkan dengan Ftabel yaitu: 

Fhitung = 
  

 
  

    

     
 

Uji F dilakukan dengan bantuan program SPSS 23. Menurut Ghozali (2016:171) 

”Jika probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi”. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan kriteria pengujian sebagai 

berikut : 

a) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas (P) < 0.05, maka Ho ditolak 

(signifikan). 

b) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas (P) > 0.05 maka Ho diterima 

(tidak signifikan). 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7-28 Februari 2017. Diawali dengan 

penyebaran instrumen penelitian berupa angket yang diberikan kepada anggota KUD 

Marga Jaya Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dari 

sejumlah angket yang disebar pada 49 anggota, angket yang diberikan sesuai dengan 

jumlah angket yang dikembalikan dan instrumennya terisi dengan penuh. Pada bagian 

ini akan dideskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengukuran Jiwa 

entrepreneurship (X1), pembinaan anggota (X2) dan Kinerja KUD Marga Jaya (Y). 

Pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 

serta pembahasan hasil penelitian tersebut. Penelitian ini meliputi Pengaruh Jiwa 

entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya Desa 

Petaling Kecamatan Sungai Gelam. 

 

4.1.1 Deskripsi Data  

 Data hasil penelitian terdiri dari tiga variabel yaitu jiwa entrepreneurship (X1), 

pembinaan anggota (X2) dan Kinerja KUD (Y). Untuk mendeskripsikan dan dan 

melakukan pengujian mengenai pengaruh jiwa entrepreneurship terhadap Kinerja KUD; 

pengaruh pembinaan anggota terhadap Kinerja KUD; dan pengaruh jiwa 

entrepreneurship dan pembinaan anggota secara bersama-sama terhadap Kinerja KUD 

pada penelian ini akan disajikan deskripsi data dari masing-masing variabel berdasarkan 

data yang diperoleh dari subjek penelitian yang dikumpulkan melalui penyebaran 

angket penelitian. Berikut akan dipaparkan deskripsi data dari masing-masing variabel. 

 

4.1.1.1  Deskripsi Data Variabel jiwa entrepreneurship (X1) 

Menurut Basrowi (2016: 2-3), jiwa entrepreneurship adalah proses kemanusiaan 

(human procces) yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami 

peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud 

menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu 

yang  lama. Jiwa entrepreneurship adalah kemampuan untuk membaca peluang serta 

keberanian dalam menghadapi resiko yang akan muncul dalam usahanya, percaya diri 

pada tindakan yang dilakukan untuk usahanya, berorientasi pada hasil yang baik demi 

masa depan usaha koperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan 

usahanya. Indikatornya  yang meliputi: 1) kemampuan dan rasa percaya diri, 2) fokus 

pada sasaran, 3) keberanian mengambil resiko, 4) berani memikul tanggung jawab, 5) 

inovasi, 6) Kemandirian. Angket penelitian jiwa entrepreneurship diberikan kepada 49 

responden dengan jumlah 15 butir pernyataan. 

Hasil perhitungan variabel jiwa entrepreneurship (X1) distribusi skor tersebut 

menghasilkan rata-rata 54.449 dan simpangan baku 4.527. 

Tabel 4.1 Rangkuman deskriptif statistik data variabel jiwa entrepreneurship  
Descriptive Statistics 

 

N 
Ran
ge Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 

Stati
stic 

Stati
stic Statistic Statistic Statistic 

Std. 
Error Statistic Statistic 

Std. 
Error Statistic 

Std. 
Error 

x1 
49 

25,0
0 

38,00 63,00 54,4490 
,646

85 
4,52797 ,959 ,340 0,443 ,668 

Valid N 
(listwise) 

49           

Sumber: Data Penelitian diolah: 2017 



 Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kecenderungan skor jiwa 

entrepreneurship dapat dilakukan dengan mencari mean ideal dan standar deviasi ideal 

sebagai berikut: mean ideal (Mi = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

sehingga diperoleh Mi = ½ (63+38) = 50.5, mencari SDi = 1/6 (skor maksimal ideal – 

skor minimal ideal) = 1/6 (63-38) =4.16. 

 Perhitungan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Standar Deviasi Ideal)  variabel jiwa 

entrepreneurship (X1). Soal angket = 15x5= 75. 

Mi  = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal 

  = ½ (75+15) = 45 

SDi  = 1/6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal 

  = ½ (75-15) = 10 

 

 Mi+1.5 SDi – Mi + 3.0 SDi 

45+1.5 (10) – 45 + 3.0 (10) 

60 – 75  .............................................................................  Sangat Baik 

 Mi+0.5 SDi – Mi + 1.5 SDi 

45+0.5 (10) – 45 + 1.5 (10) 

50 ≤ 60  .............................................................................  Baik 

 Mi - 0.5 SDi – Mi + 0.5 SDi 

45 - 0.5 (10) – 45 + 0.5 (10) 

 40 ≤ 50  .............................................................................  Sedang  

 Mi - 1.5 SDi – Mi - 0.5 SDi 

45 - 1.5 (10) – 45 – 0.5 (10) 

30 ≤ 40  .............................................................................  Rendah 

 Mi - 3.0 SDi – Mi - 1.5 SDi 

45 – 3.0 (10) – 45 – 1.5 (10) 

15 ≤ 30 ....................................................................... Sangat Rendah 

 

Dari perhitungan di atas maka dapat disusun tabel jiwa entrepreneurship 

dengan 5 kategori. Tabel tersebut adalah: 

Tabel 4.2 Kategori Jiwa  Entrepreneurship 

No Interval Nilai  F Persentase (%)  Kategori 

1 60-75 5 10.2 % Sangat Baik 

2 50 ≤ 60   39 79.6% Baik 

3 40 ≤ 50   4 8.2 % Sedang 

4 30 ≤ 40   1 2 % Rendah 

5 15 ≤ 30 0 0 Sangat Rendah 

Jumlah 49 100 %  
Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017  

Berdasarkan bebel di atas terlihat bahwa skor jiwa entrepreneurship terbanyak 

terletak pada interval 50 ≤ 60 sebanyak 39 orang dan skor terkecil terletak pada interval 

15 ≤ 30 sebanyak 0 orang. Berdasarkan nilai rata-rata variabel jiwa entrepreneurship 

berada pada skala 50 ≤ 60  sebesar 79.6 % yang berarti jiwa entrepreneurship dengan 

kategori baik. 

 

4.1.1.2 Deskripsi Data Variabel Pembinaan Anggota (X2) 

 Pembinaan anggota adalah pemberian binaan kepada anggota koperasi melalui 

materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan dalam 



menghadapi tantangan-tantangan dan mampu mengambil bagian secara efektif, 

sehingga tujuan organisasi yang diharapkan dapat tercapai. dengan indikator sebagai 

berikut: 1) pendidikan; 2) pelatihan; 3) penyuluhan. Angket penelitian jiwa 

entrepreneurship diberikan kepada 49 responden dengan jumlah 15 butir pernyataan. 

Hasil perhitungan variabel pembinaan anggota (X2) distribusi skor tersebut 

menghasilkan rata-rata 59.346 dan simpangan baku 4.683. 

Tabel 4.3 Rangkuman deskriptif statistik data variabel pembinaan anggota 
Descriptive Statistics 

 

N 
Ran
ge Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 

Stati
stic 

Stati
stic Statistic Statistic Statistic 

Std. 
Error Statistic Statistic 

Std. 
Error Statistic 

Std. 
Error 

x2 
49 

24,0
0 

44,00 68,00 59,3469 
,669

14 
4,68398 1,069 ,340 1,876 ,668 

Valid N 
(listwise) 

49           

Sumber: Data Penelitian diolah: 2017 

 

 Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kecenderungan skor pembinaan anggota 

dapat dilakukan dengan mencari mean ideal dan standar deviasi ideal sebagai berikut: 

mean ideal (Mi = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) sehingga diperoleh Mi 

= ½ (68+44) = 56, mencari SDi = 1/6 (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) = 1/6 

(68-44) = 4 

 Perhitungan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Standar Deviasi Ideal)  variabel 

pembinaan anggota (X2). Soal angket = 15x5= 75. 

Mi  = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal 

  = ½ (75+15) 

  = 45 

SDi  = 1/6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal 

  = ½ (75-15) 

  = 10 

 

 Mi+1.5 SDi – Mi + 3.0 SDi 

45+1.5 (10) – 45 + 3.0 (10) 

60 – 75  .............................................................................  Sangat Baik 

 Mi+0.5 SDi – Mi + 1.5 SDi 

45+0.5 (10) – 45 + 1.5 (10) 

50 ≤ 60  .............................................................................  Baik 

 Mi - 0.5 SDi – Mi + 0.5 SDi 

45 - 0.5 (10) – 45 + 0.5 (10) 

 40 ≤ 50  .............................................................................  Sedang  

 

 Mi - 1.5 SDi – Mi - 0.5 SDi 

45 - 1.5 (10) – 45 – 0.5 (10) 

30 ≤ 40  .............................................................................  Rendah 

 Mi - 3.0 SDi – Mi - 1.5 SDi 

45 – 3.0 (10) – 45 – 1.5 (10) 

15 ≤ 30 ....................................................................... Sangat Rendah 

 

 



Dari perhitungan di atas maka dapat disusun tabel pembinaan anggota 

dengan 5 kategori. Tabel tersebut adalah: 

Tabel 4.4 Kategori pembinaan anggota 

No Interval Nilai  F Persentase (%)  Kategori 

1 60-75 28 57.1 % Sangat Baik 

2 50 ≤ 60   19 38.8 % Baik 

3 40 ≤ 50   2 4.1 % Sedang 

4 30 ≤ 40   0 0 % Rendah 

5 15 ≤ 30 0 0 Sangat Rendah 

Jumlah 49 100 %  
Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

  

Berdasarkan bebel di atas terlihat bahwa skor pembinaan anggota terbanyak 

terletak pada interval 60-75sebanyak 28 orang dan skor terkecil terletak pada interval 15 

≤ 30 dan 30 ≤ 40  sebanyak 0 orang. Berdasarkan nilai rata-rata variabel pembinaan 

anggota berada pada skala 50 ≤ 60  sebesar 38.8% yang berarti pembinaan anggota 

dengan kategori baik. 

 

4.1.1.3 Deskripsi Data Variabel Kinerja KUD (Y) 

Kinerja Koperasi adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai koperasi dalam periode waktu tertentu. Variabel kinerja 

koperasi diukur dengan menggunakan angket dengan indikator: 1) kualitas pelayanan, 

2) kepuasan pelanggan, dan 3) pencapaian tujuan. Angket penelitian Kinerja KUD 

diberikan kepada 49 responden dengan jumlah 15 butir pernyataan. Hasil perhitungan 

variabel Kinerja KUD (Y) distribusi skor tersebut menghasilkan rata-rata 58.183 dan 

simpangan baku 4.366. 

 

Tabel 4.5 Rangkuman deskriptif statistik data variabel kinerja KUD 
Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Stati
stic Statistic Statistic Statistic 

Stati
stic 

Std. 
Error Statistic Statistic 

Std. 
Error 

Stati
stic 

Std. 
Error 

Y 
49 21,00 45,00 66,00 

58,1
837 

,623
84 

4,36689 ,812 ,340 ,869 ,668 

Valid N 
(listwise) 

49           

     Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

  

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kecenderungan skor dapat dilakukan 

dengan mencari mean ideal dan standar deviasi ideal sebagai berikut: mean ideal (Mi = 

½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) sehingga diperoleh Mi = ½ (66+45) = 

55.5, mencari SDi = 1/6 (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) = 1/6 (66-45) = 3.5. 

 Perhitungan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Standar Deviasi Ideal)  variabel Kinerja 

KUD (Y). Soal angket = 15x5= 75. 

Mi  = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal 

  = ½ (75+15) 

  = 45 

SDi  = 1/6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal 

  = ½ (75-15) = 10 



 Mi+1.5 SDi – Mi + 3.0 SDi 

45+1.5 (10) – 45 + 3.0 (10) 

60 – 75  .............................................................................  Sangat Baik 

 Mi+0.5 SDi – Mi + 1.5 SDi 

45+0.5 (10) – 45 + 1.5 (10) 

50 ≤ 60  .............................................................................  Baik 

 Mi - 0.5 SDi – Mi + 0.5 SDi 

45 - 0.5 (10) – 45 + 0.5 (10) 

 40 ≤ 50  .............................................................................  Sedang  

 Mi - 1.5 SDi – Mi - 0.5 SDi 

45 - 1.5 (10) – 45 – 0.5 (10) 

30 ≤ 40  .............................................................................  Rendah 

 

 Mi - 3.0 SDi – Mi - 1.5 SDi 

45 – 3.0 (10) – 45 – 1.5 (10) 

15 ≤ 30 ....................................................................... Sangat Rendah 

 

Dari perhitungan di atas maka dapat disusun tabel Kinerja KUD dengan 5 kategori. 

Tabel tersebut adalah: 

 

Tabel 4.6 Kategori Kinerja KUD 

No Interval Nilai  F Persentase (%)  Kategori 

1 60-75 22 44.9 % Sangat Baik 

2 50 ≤ 60   24 48.98 % Baik 

3 40 ≤ 50   3 6.12 % Sedang 

4 30 ≤ 40   0 0 % Rendah 

5 15 ≤ 30 0 0 Sangat Rendah 

Jumlah 49 100 %  
Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

  

Berdasarkan bebel di atas terlihat bahwa skor Kinerja KUD terbanyak terletak 

pada interval 50 ≤ 60  sebanyak 24 orang dan skor terkecil terletak pada interval 15 ≤ 30 

dan 30 ≤ 40  sebanyak 0 orang. Berdasarkan nilai rata-rata variabel kinerja KUD berada 

pada skala 50 ≤ 60  sebesar 48.98% yang berarti kinerja KUD dengan kategori baik. 

 

 

4.2 Uji Prasyarat Analisis 

4.2.1 Uji Normalitas 

Data yang terkumpul adalah data tentang pengaruh jiwa entrepreneurship dan 

pembinaan anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya. Data yang telah terkumpul 

tersebut dianalisis. Untuk menganalisis apakah data tersebut normal atau tidak, dalam 

hal ini digunakan rumus Kolomogorov Smirnov melalui aplikasi SPSS 23. Berdasarkan 

hasil perhitungan, dapat diakatakan bahwa data yang diperoleh normal. Hal ini dapat 

dilihat pada table berikut ini. 

 

 

 



Tabel 4.7: Uji Normalitas Variabel kinerja KUD (Y), Jiwa Entrepreneurship (X1), 

dan   Pembinaan Anggota (X2) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 X2 Y 

N 49 49 49 
Normal Parameters

a,b
 Mean 54,4490 59,3469 58,1837 

Std. Deviation 4,52797 4,68398 4,36689 
Most Extreme 
Differences 

Absolute ,111 ,142 ,128 
Positive ,060 ,122 ,071 
Negative -,111 -,142 -,128 

Test Statistic ,111 ,142 ,128 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,181

c
 ,115

c
 ,144

c
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perhitungan signifikansi 

(sig.=0.144) pada variabel kinerja anggota (Y) lebih besar jika dibandingkan dengan 

alpha (ɑ = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel 

kinerja KUD berdistribusi normal. 

Selanjutnya, pada variabel jiwa entrepreneurship (X1), dapat dikatakan bahwa 

data yang diperoleh normal. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perhitungan 

data signifikansi (sig. = 0.181) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (ɑ = 0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel jiwa 

entrepreneurship berdistribusi normal. 

Selanjutnya, pada variabel pembinaan anggota (X2), dapat dikatakan bahwa data 

yang diperoleh normal. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perhitungan data 

signifikansi (sig. = 0.115) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (ɑ = 0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel pembinaan 

anggota berdistribusi normal. Normal atau tidaknya suatu data juga dapat dilihat pada 

grafik normal probility plots sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1: Grafik normal probility plots 

 
          Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

  



 Pada grafik normal probility plots titik-titik menyebar berhimpit di sekitar 

diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. 

   

4.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi sama atau memiliki varians sama. Dalam penelitian ini, uji homogenitas 

dilakukan dengan bantuan SPSS 23. Adapun pengambilan keputusannya adalah jika 

probabilitas atau nilai sig > 0,05 maka varians populasi identik (sama). 

Tabel 4.8 Uji Homogenitas 
Levene's Test of Equality of Error Variances

a
 

Dependent Variable:   Y   
F df1 df2 Sig. 

,921 43 5 ,618 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 
dependent variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + X1 + X2 + X1 * X2 

Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perhitungan data signifikansi (sig. 

= 0,618) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (ɑ = 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi sama.  

 

4.2.3 Uji Linearitas 

Untuk mengetahui apakah model linear yang digunakan sudah tepat atau belum, 

maka dilakukan uji linearitas terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, digunakan bantuan 

SPSS release 23.0. Penggunaan model linear dikatakan tepat dan dapat digunakan nilai 

probabilitas (pada table anova tertulis Sig) dengan taraf nyatanya (0,05 atau 0,01). Jika 

probabilitas> 0,05 maka model ditolak dan jika probabilitas < 0,05 maka model 

diterima. Adapun ringkasan hasil uji linearitas dalam penelitian dapat dilihat pada table 

berikut: 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Linearitas Menggunakan Tabel Anova 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 102,828 2 51,414 3,911 ,045
b
 

Residual 812,519 46 17,663   
Total 915,347 48    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

Tabel di atas menjelaskan bahwa Fhitung > Ftabel atau 3,911 > 3,20 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antar variabel adalah linier. Selain menggunakan tabel 

annova, untuk mengetahui linier atau tidaknya antar variabel juga dapat dilihat dari 

grafik normal Probility Plots sebagai berikut: 



Gambar 4.2: Scatterplot titik-titik menyebar tidak berpola

 
Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017  

 Berdasarkan gambar Scatterplot dimana titik-titik dalam model menyebar tidak 

berpola dan berada mendekati tidak jauh di atas atau di bawah garis diagonal maka ini 

bermakna bahwa hasilnya adalah linear. 

 

4.3 Uji Asumsi Regresi  

4.3.1 Uji Multikolinearitas 

 Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen) sehingga pada penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya dapat kita pada tabel hasil uji multikolinearitas 

di bawah ini: 

 

Tabel 4.10  Uji Multikolinearitas  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 42,520 8,536  4,981 ,000   
X1 ,353 ,161 ,366 2,201 ,033 ,696 1,437 

X2 -,060 ,155 -,065 -,389 ,699 ,696 1,437 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

 

Hasil perhitungan nilai Tolerance variabel jiwa entrepreneurship (X1) dan 

pembinaan anggota (X2) yakni 0.696 lebih besar dari 0.05. Sementara itu, hasil 

perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada variabel jiwa entrepreneurship 

(X1) dan pembinaan anggota (X2) yaitu 1.437  lebih kecil dari 5. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

 



4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4.3: Grafik Scatterplot 

  
  Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model 

regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja KUD berdasarkan masukan variabel 

independen jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota. 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

 Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak 

terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.11 : Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,335
a
 ,112 ,074 4,20279 1,742 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan besarnya nilai Durbin Watson sebesar 

1,742. Oleh karena itu nilai DW hitung > dl atau 1.742 > 1.456 dan DW lebih besar dari 

du atau 1.742 > 1.625, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

antar residual. Berdasarkan interpretasi Durbin Watson bahwa nilai 1,55 – 2,46 

dinyatakan tidak ada autokorelasi dan pada penelitian ini DW sebesar 1,742 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. 

 

 



4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji t 
Analisis berikut adalah hasil analisis untuk menguji hipotesis pertama yang 

diajukan sebelumnya. Adapun hipotesis yang diajukan tersebut yaitu terdapat pengaruh 

jiwa entrepreneurship terhadap kinerja KUD. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Uji Hipotesis: pengaruh X1 terhadap Y 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 40,813 7,253  5,627 ,000   
X1 ,319 ,133 ,331 2,403 ,020 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

 

  Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien untuk Variabel jiwa 

entrepreneurship (X1) sebesar 0.331 atau dapat dinyatakan sebagai persamaan linier Y 

= 0.331 (X1). Pada tabel tersebut nilai t sebesar 2,403 dengan sig = 0,020 maka Ho 

ditolak, dengan kata lain jiwa entrepreneurship  berpengaruh terhadap kinerja KUD, ini 

berarti H1 diterima.  

Analisis berikut adalah hasil analisis untuk menguji hipotesis kedua yang 

diajukan sebelumnya. Adapun hipotesis yang diajukan tersebut yaitu terdapat pengaruh 

pembinaan anggota (X2)  terhadap kinerja KUD. Hasil analisis tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13 Uji hipotesis: pengaruh X2 terhadap Y 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 50,583 8,018  6,308 ,000   
X2 ,128 ,135 ,137 1,951 ,047 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

 

  Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien untuk variable pembinaan anggota 

(X2)  sebesar 0.137 atau dapat dinyatakan sebagai persamaan linier Y = 0.137 (X2). 

Pada tabel tersebut nilai t sebesar 1.951 dengan sig = 0,047 maka Ho ditolak, dengan 

kata lain pembinaan anggota berpengaruh terhadap kinerja KUD, ini berarti H2 

diterima.  

 

4.4.2 Uji F 

Untuk pengujian hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara 

jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya. 

Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut: 

 



Tabel 4.14 Uji Hipotesis: pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 102,828 2 51,414 3,911 ,045
b
 

Residual 812,519 46 17,663   
Total 915,347 48    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 

   Sumber: Data Penelitian Diolah: 2017 

 

Dari tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa nilai F hitung > F tabel atau (3.911 > 3.20 

dan signifikan pada 0.045. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa entrepreneurship dan 

pembinaan anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh antara jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap kinerja 

Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Jaya Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam. Pada 

penelitian ini dibagi menjadi 3 rumusan masalah yaitu: 1) Apakah terdapat pengaruh 

jiwa entrepreneurship terhadap kinerja Koperasi Unit Desa Marga Jaya; 2) Apakah 

terdapat pengaruh pembinaan anggota terhadap kinerja Koperasi Unit Desa Marga Jaya; 

3) Apakah terdapat pengaruh jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap 

kinerja Koperasi Unit Desa Marga Jaya. 

Dari rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh jiwa 

entrepreneurship terhadap kinerja KUD Marga Jaya. Berdasarkan hasil pengolahan data 

penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan jiwa 

entrepreneurship terdadap kinerja KUD Marga Jaya. Hasil analisis regresi sederhana 

(uji t) dengan bantuan SPSS 23.0 diperoleh koefisien sebesar 0.331 dengan nilai 

signifikasi 0.02< 0.05. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh 

jiwa entrepreneurship (X1) terhadap kinerja KUD Marga Jaya (Y). Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jiwa entrepreneurship maka kinerja KUD juga 

akan meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Basrowi (2016: 2-3) bahwa, jiwa 

kewirausahaan adalah proses kemanusiaan (human procces) yang berkaitan dengan 

kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, 

mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu 

menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang  lama. 

 Dari rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh pembinaan 

anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya. Adapun pembinaan yang diteliti pada 

penelitian ini yaitu pembinaan yang dilakukan oleh KUD Marga Jaya sendiri maupun 

instansi lain seperti dinas koperasi dan perbankan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat 

pengaruh yang tidak signifikan pembinaan anggota terdadap kinerja KUD Marga Jaya. 

Hasil analisis regresi sederhana (uji t) dengan bantuan SPSS 23.0 diperoleh koefisien 

sebesar 0.137 dengan nilai signifikasi 0.047 < 0.05. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan pembinaan anggota (X2) terhadap 

kinerja KUD Marga Jaya (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyak diberikan pembinaan terhadap anggota maka akan meningkatkan kemampuan 

anggota sehingga akan meningkatkan kinerja koperasi. Hal ini sesuai dengan pendapat 



Champates (dalam Kambey dan Suharnomo, 2013: 143) bahwa pembinaan adalah hal 

penting untuk meningkatkan kinerja. 

Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh jiwa 

entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 23.0 diperoleh 

koefisien F hitung (3.911) > F tabel (3.20). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh jiwa entrepreneurship dan pembinaan 

anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya. 

Kemudian berdasarkan nilai signifikan yaitu sebesar 0.045 < 0,05 maka Ho 

ditolah dan Ha diterima. Hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap kinerja KUD 

Marga Jaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jiwa entrepreneurship 

yang dimiliki anggota dan semakin banyak pembinaan yang diikuti anggota maka 

kinerja koperasi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. 

Hal yang buruk yang akan terjadi apabila kinerja koperasi tidak segera ditangani 

dengan baik maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha 

koperasi. Kita ketahui bahwa sangat banyak koperasi yang gulung tikar dikarenakan 

kinerjanya yang menurun sehingga koperasi tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota 

dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota. Anggota koperasi juga turut 

serta dalam meningkatkan kinerja koperasi. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Priansa (2014: 269) kinerja merupakan 

perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata atau kinerja merupakan hasil 

kerja yang dicapai anggota dalam mengemban tugas dan pekerjaan tugas dan pekerjaan 

yang berasal dari organisasi yang dalam hal ini adalah koperasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa semakin tinggi jiwa entrepreneurship dan 

pemberian binaan kepada anggota secara baik dan rutin dapat dilihat dari kemampuan 

anggota mengelola usaha koperasi secara optimal dan dapat memenuhi kebutuhannya 

sehingga dapat meningkatkan kinerja koperasi, maka dapat disimpulakan bahwa 

terdapat pengaruh antara jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap 

kinerja KUD Marga Jaya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa entrepreneurship terhadap kinerja 

KUD Marga Jaya dengan taraf signifikan α=0.05 ternyata thitung > ttabel atau 2,403 > 

1.67 maka Ha diterima, artinya signifikan. Karena thitung > ttabel maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa 

entrepreneurship terhadap kinerja KUD Marga Jaya. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan anggota terhadap kinerja KUD 

Marga Jaya dengan taraf signifikan α = 0.05 ternyata thitung > ttabel atau 1.951 > 1.67 

maka Ha diterima, artinya signifikan. Karena thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan 

anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jiwa entrepreneurship dan pembinaan 

anggota terhadap kinerja KUD Marga Jaya dengan taraf signifikan α=0.05 ternyata 

Fhitung > Ftabel atau 3.911 > 3.20 maka Ha diterima, artinya signifikan. Karena Fhitung > 



Ftabel  maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang 

signifikan antara jiwa entrepreneurship dan pembinaan anggota terhadap kinerja 

KUD Marga Jaya. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat, maka penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada pengurus untuk lebih giat untuk melakukan pembinaan terhadap 

anggota sehingga anggota memiliki kemampuan dalam mengelola usaha koperasi.  

2. Diharapkan kepada anggota untuk aktif dalam setiap kegiatan pembinaan yang 

diadakan oleh KUD Marga Jaya maupun instansi yang lain seperti Dinas Koperasi 

dan Perbankan. Kemudian, diharapkan kepada anggota untuk meningkatkan jiwa 

entrepreneurship dengan cara salah satunya adalah selalu ikut pembinaan sehingga 

kinerja koperasi dapat meningkat sehingga anggota dapat menjadi sejahtera. 

3. Pada peneliti selanjutnya supaya meneliti hal yang sama dengan variabel yang 

berbeda. 

4. Pada peneliti selanjutnya supaya meneliti dengan metodologi yang berbeda. 
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