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Pembelian anggota sangatlah mempengaruhi perkembangan WASERDA 

Koperasi Unit Desa. Pembelian anggota tentunya dipengaruhi oleh karakteristik 

individu seseorang, misalnya dengan perbedaan usia dan pekerjaan serta gaya 

hidup atau kepribadian, akan mempengaruhi pula bagaimana pola, kuantitas, dan 

kualitas konsumsi seseorang. Apabila seorang anggota KUD merasakan kepuasan 

dalam berbelanja pada WASERDA KUD, tentunya akan membuat seorang 

anggota KUD memiliki loyalitas yang tinggi pula pada KUD, dan pada akhirnya 

anggota KUD akan tetap berbelanja pada KUD itu sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh karakteristik individu terhadap pembelian anggota padaWASERDA 

KUD Sawit Kita, 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh loyalitas 

anggota terhadap pembelian anggota pada WASERDA KUD Sawit Kita, 3) Untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh karakteristik individu dan loyalitas anggota 

terdapat pembelian anggota pada WASERDA KUD Sawit Kita. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif asosiatif dalam bentuk 

hubungan kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah angggota KUD yang 

melakukan pembelian pada WASERDA yang rata-rata perbulan berjumlah 200 

orang, kemudian menggunakan Teknik Nonprobability Sampling dengan pola 

Purposife sebanyak 34 orang anggota. Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa angket, dengan jumlah item pertanyaan 20 item pada 

karakteristik individu, 15 item pada loyalitas anggota, kemudian pembelian 

anggota merupakan data yang didapat dari pembukuan KUD itu sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Tidak terdapat pengaruh 

antara karakteristik individu terhadap pembelian anggota pada WASERDA KUD 

Sawit Kita, nilai t hitung X1 terhadap Y adalah -1,116 atau t hitung< t table (-

1,116 < 2,040), 2) Terdapat pengaruh antara loyalitas anggota terhadap pembelian 

angggot apada WASERDA KUD Sawit Kita, pada t hitung  X2 terhadap Y adalah 

2,225, atau t hitung>dari t tabel (2,225>2,040), 3) Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara karakteristik individu dan loyalitas anggota terhadap pembelian 

anggota pada WASERDA KUD Sawit Kita, dengan dk=(k-1), (n-k) atau 0,05, (3-

1), (33-1) diperoleh besarnya nilai F hitung2,59 < F table 3,60. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan pengurus, pengawas dan 

karyawan KUD dapat mempelajari karakteristik individu dan berupaya untuk 

meningkatkan loyalitas anggota agar nantinya pembelian anggota akan meningkat, 

dan KUD akan tetap eksis dalam roda perekonomian desa setempat. 


