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ABSTRAK 

Berdasarkan permasalah pada koperasi suka makmur terlihat bahwa kinerja 

koperasi mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan 

koperasi dari tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.214.318.468, 

tahun 2015 sebesar Rp. 4.322.951.876, dan tahun 2016 sebesar Rp. 

3.427.897.996. hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor eksternal maupun 

internal, diantara persepsi anggota tentang kompetensi pengurus dan keunggulan 

bersaing. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh persepsi 

anggota tentang kompetensi pengurus terhadap kinerja koperasi suka makmur di 

kecamatan tebing tinggi. (2) untuk mengetahui  pengaruh keunggulan bersaing 

terhadap kinerja koperasi suka makmur di  kecamatan tebing tinggi. (3) untuk 

mengetahui pengaruh persepsi anggota tentang kompetensi pengurus dan 

keunggulan bersaing terhadap kinerja koperasi suka makmur di  kecamatan tebing 

tinggi. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan ex-post facto. 

Objek dalam penelitian ini adalah semua anggota koperasi suka makmur di 

kecamatan tebing tinggi. Populasi berjumlah 412 anggota dan 81 anggota 

dijadikan sampel. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data berupa 

angket yang terdiri dari 20 item untuk persepsi anggota tentang kompetensi, 16 

item untuk keunggulan bersaing dan 18 item untuk kinerja koperasi. 

Dari analisis data menjelaskan bahwa: (1) terdapat pengaruh signifikan 

persepsi anggota tentang kompetensi pengurus terhadap kinerja koperasi suka 

makmur di kecamatan tebing tinggi. Ini ditunjukan dengan thitung 9,361>ttabel 1,663 

pada signifikasi 0,000 (2) terdapat pengaruh signifikan keunggulan bersaing 

terhadap kinerja koperasi suka makmur di kecamatan tebing tinggi. Ini ditunjukan 

dengan thitung 4,344>ttabel 1,663 pada signifikasi 0,000 (3) terdapat pengaruh 

signifikan persepsi anggota tentang kompetensi pengurus dan keunggulan 

bersaing terhadap kinerja koperasi suka makmur di kecamatan tebing tinggi. Ini 

ditunjukan dengan Fhitung 48,196>Ftabel 3,15 pada signifikasi 0,000 
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Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan persepsi anggota tentang kompetensi pengurus dan keunggulan 

bersaing terhadap kinerja koperasi suka makmur di kecamatan tebing tinggi hal 

ini dapat disarankan kepada pengurus agar lebih meningkatkan pengatahuan dan 

keterampilan atau yang berhubungan dengan kompetensi agar terciptanya kinerja 

koperasi yang optimal dengan demikan koperasi dapat berkembang mengalami 

kemajuan dan mampu bersaing. 

 

PENDAHULUAN 

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 

dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat 

(1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “ Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa 

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwasasan 

lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan (Subandi, 2015 

:19). 

Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 

25/1992 yang berbunyi: 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 berdasarkan Pancasila dan UUD 1995 (Subandi, 2015 :19-20).  

Koperasi merupakan satu-satunya wadah yang sesuai dalam menyusun 

perekonomian rakyat berlandaskan atas azas kekeluargaan dan kegotongroyongan 

dan merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak 

memandang golongan, aliran, etnis maupun kepercayaan seseorang untuk hidup 

bersama-sama dalam suatu organisasi koperasi. Untuk itu koperasi perlu 

dimasyarakatkan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai gerakan dari 

masyarakat itu sendiri, mandiri, dan mampu menjadi pelaku utama dalam 

kehidupan ekonomi masyarakat. 

Perlu diketahui bahwa untuk mengembangkan koperasi secara baik 

sebagaimana yang diharapkan, maka pengelolaannya harus baik, hal ini biasa 

dilihat dari aspek kepengurusan, karyawan, maupun anggota koperasi. Artinya 

koperasi tidak dapat berdiri tegak dan kuat tanpa adanya pengelolaan yang baik, 

sehat serta kerjasama yang baik pula.  

Dengan munculnya Masyarakat Ekonomi Asean tantangan yang dihadapi 

Koperasi di masa depan akan semakin berat. Untuk mengantisipasi segala 

tantangan yang akan timbul tidak lagi hanya mengendalikan tersedianya sumber 

daya alam yang makin lama makin berkurang, tetapi lebih ditentukan oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang berprilaku baik, 

bermoral, berpendidikan dan berkompetensi serta selalu meningkatan daya saing. 

Selain sumber daya manusia yang berkualitas serta perlunya meningkatkan 

daya saing, hal utama yang perlu di perhatikan juga yaitu mengenai kinerja karena 

dengan hanya memiliki sumber daya  manusia yang berkualitas saja tanpa diiringi 

dengan kinerja yang bagus maka koperasi akan mengalami hambatan salah 



 
 

satunya pertumbuhan pada koperasi yang kurang baik. Sehingga dapat diartikan 

kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

telah ditetapkan (Supardi, 2014: 45 ) 

Menurut pendapat Whitmore (dalam Uno & Lamatenggo, 2014: 60) kinerja 

adalah suatu perbuatan, suatu prestasi atau apa yang di perlihatkan seseorang 

melalui keterampilan yang nyata. Berbeda dengan Whitmore, ahli lain Galton dan 

Simon (dalam Uno & Lamatenggo, 2014: 60) memandang bahwa kinerja atau 

“Performance” merupakan hasil interaksi atau berfungsinya unsur-unsur 

motivasi, kemampuan dan persepsi pada diri seseorang. 

Selanjutnya selain kinerja, faktor kompetensi dan keunggulan bersaing juga 

harus dioptimalkan dalam pertumbuhan koperasi. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar yang terdiri dari 

keterampilan (skills), pengetahuan (knowledge), serta atribut personal (personal 

attributs), lainnya yang mampu membedakan seseorang hanya yang melakukan 

dan tidak melakukan (Moeheriono, 2014: 5). 

 Selanjutya kompetensi juga diartikan sebagai karakteristik seseorang yang 

berkaitan dengan kinerja efektif dan unggul dalam situasi pekerjaan tertentu. 

Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar (underlying characteristic) 

karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada 

kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai 

situasi pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan antara perilaku dan 

kinerja karena kompetensi dapat memprediksi perilaku dan kinerja. 

Menurut pendapat Becker and Ulrich “competency refers to an individual’s 

knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job 

performance”. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, 

ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang 

mempengaruhi kinerja. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah 

karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan unggul dalam 

situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar 

karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada 

kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai 

situasi pekerjaan tertentu. 

Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan dalam pasar 

bersaing. Selanjutnya pengertian lain Strategi bersaing merupakan upaya mencari 

posisi bersaing yang mengutungkan dalam suatu industri, arena fundamental di 

mana persaingan berlangsung. Strategi bersaing bertujuan membina posisi yang 

menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang menentukan bersaingan 

dalam industri. (Porter, 1992: 1). 

Keunggulan bersaing adalah tantangan bagaimana suatu perusahaan benar-

benar dapat menerapkan strategi generik tersebut kedalam prakteknya (Porter, 



 
 

1992: 2). Pengertian lain keunggulan bersaing merupakan penciptaan sistem yang 

mempunyai keunggulan yang unik melebihi para pesaingnya (Assauri, 2014: 26). 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

keunggulan bersaing tidak dapat di pahami dengan memandang perusahaan 

sebagai satu keseluruhan. Keunggulan bersaing berasal dari banyak aktivitas 

berlainan yang dilakukan perusahaan dalam mendesain, memproduksi, 

memasarkan, mendukung produknya.   

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017 

dapat diketahui bahwa terdapat salah satu koperasi yang ada di Kecamatan Tebing 

Tinggi, khususnya di Desa Porwodadi adalah Koperasi Unit Desa “Suka 

Makmur”, di mana bentuk usaha koperasi ini ialah serba usaha. Koperasi ini 

berdiri pada tanggal 20 September 1987 dengan akte pendirian 769 / BH / XV / 

1988 yang beralamat di Jln. Merdeka Barat Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing 

Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kode pos 36556. 

Tabel Laporan Keuangan KUD Suka makmur 

N

o 
Uraian Tahun Ket  

2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

Simpanan Pokok 

Simpanan Wajib 

Donasi 

Cadangan 

Umum 

Cadangan 

Koperasi  

SHU  

20.340.000 

643.855.000 

1.057.450.000 

1.177.966.664 

 

804.832.960 

 

509.873.844 

 

20.350.000 

712.429.000 

1.057.450.000 

1.177.966.664 

 

932.301.421 

 

422.454.719 

21.050.000 

720.555.000 

1.122.351.000 

1.177.966.664 

 

804. 743.000 

 

301.231.612 

Naik 

Naik  

Naik  

Tetap 

 

Turun 

 

Turun 

  

 Jumlah  4.214.318.468 4.322.951.876 3.427.897.996  

Sumber: Data Keuangan KUD Suka Makmur 

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2016 data keuangan KUD suka 

makmur mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar 

Rp.895.053.880, hal ini akan membawa dampak secara tidak langsung pada 

kinerja KUD Suka Makmur, karna pada tahun sebelumnya tahun 2014 ke tahun 

2015 mengalami peningkatan Rp.108.633.408.  

Selajutnya Koperasi Unit Desa “Suka Makmur” ini diketuai oleh Bapak 

Redi Sugiri dengan masa priode kerja dari tahun 2014 -2019. Sebelum tepilihnya 

Bapak Redi Sugiri menjadi ketua pengurus, koperasi telah memliki visi, dan misi 

diantara sebagai berikut: 

Visi Koperasi Unit Desa Suka Makmur adalah menjadi salah satu koperasi 

terbaik dan berkualitas dan mampu mensejahterakan anggotanya. Adupun Misi 

Koperasi Unit Desa Suka Makmur yaitu: 



 
 

1. Mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian, mengembangkan 

kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam 

rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pancasila. 

2. Ikut membangunan tatatan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Menggiatkan kesadaran anggota untuk 

menyimpan pada koperasi secara teratur. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota, dan pengurus 

koperasi. 

Tabel Jumlah Pengurus, anggota dan karyawan KUD Suka Makmur 

No Jenis Jumlah Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan 

LK PR SD SMP SMA S1 

1 Pengurus 5 4 1 - - 5 - 

2 Pengawas 3 2 1 - - 1 2 

3 Karyawan 17 4 13 - - 17 - 

4 Anggota 412 362 50 97 114 201  

 Jumlah  437 372 65     

Sumber : Laporan RAT KUD Suka Makmur 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bawah tingkat pendidikan tertinggi pada KUD 

Suka Makmur ada pada Badan Pengawas Koperasi dengan tingkat pendidikan 

Sarjana(S1), sedangkan untuk Pengurus dan Karyawan Koperasi tingkat 

pendidikan setara SMA, dan untuk anggota koperasi tingkatan pendidikan 

terendah ada pada SD dan tertinggi hanya SMA, hal ini membuktikan bahwa 

mayoritas tingkat pendidikan KUD Suka Makmur hanya sebatas SMA. Dengan 

demikian kompetensi yang dimilki seorang pengurus, anggota dan karyawan 

koperasi sangat diperlukan, terutama jika dilihat dari tingkatan 

pendidikan/tamatan pendidkan.   

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KUD Suka Makmur merupakan 

Koperasi berprestasi, unggul dalam bersaing, unggul bersaing ini merupakan 

tujuan utama koperasi dalam memenangkan kompetisi. Kompetisi tersebut bisa 

dilihat dari segi kualitas atau keunikan dari produk yang dipasarkan. 

Dan baru-baru ini KUD Suka Makmur memenangkan proyek program 

bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI berbentuk Program 

Revitalisasi Pembangunan Pasar Tradisional senilai Rp.900.000.000,- pada tahun 

2016. (RAT 2016).   

 Untuk prestasi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari 

semua pihak dari anggota. Dukungan dan kerjasama dari anggota sangatlah 

mutlak agar KUD Suka Makmur dapat terus maju dan berkembang sehingga 

menjadi koperasi yang berskala besar tingkat nasional sesuai cita-cita dan 

keinginginan kia bersama dapat kita lihat prestasi yang telah diperoleh KUD Suka 

Makmur. 

Menindak lanjuti permasalahan di atas, berikut ini terdapat permasalahan-

permasalahan yang ada dilapangan pada saat ini, yang diperoleh dari hasil 



 
 

observasi, melalui wawancara kepada Bapak Sugana selaku sekretaris, 

mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dilapangan pada saat ini adalah, 

Menurunnya produksi TBS kelapa sawit petani sehingga secara otomatis 

berdampak pada pendapatan KUD Suka Makmur, rendahnya harga TBS di PMKS 

yang bermitra dengan KUD Suka Makmur sehingga banyak petani yang menjual 

TBS nya ke PMKS lain yang tidak bermitra dengan KUD Suka Makmur, Belum 

optimalnya para pedagang dalam menempati los pasar tradisional, sehingga 

pendapatan KUD Suka Makmur dari sektor tersebut masih sangat rendah, 

Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang terlalu kecil/rendah, 

Minimnya bantuan modal usaha dari pemerintah, baik yang berbentuk hibah 

ataupun Pinjaman Lunak.  

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Persepsi Anggota Tentang Kompetensi Pengurus dan 

Keunggulan Bersaing terhadap Kinerja Koperasi Suka Makmur di Kecamatan 

Tebing Tinggi ?” 

 

METODOLOGI PENELITIAN. 

Penelitian ini bersifat ex-post facto, Sugiyono (2007: 7) menyatakan: 

“Penelitian ex-post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut kebelakang melalui data 

tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian 

tersebut”.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh anggota KUD Suka Makmur Kecamatan 

Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berjumlah 412 anggota 

yang terdiri dari tingkatan pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari 

tingkatan SD sebanyak 97 anggota, tingkatan SMP sebanyak 114 anggota dan 

tingkatan SMA sebanyak 201 anggota sedangkan sampel terdiri dari 81 anggota  

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Probability 

Sampling. Cara pengambilan sampling dengan menggunakan teknik Proportionate 

Stratified Random Sampling. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan teknik angket dengan menggunakan instrument skala likert. Model skala 

likert yang digunakan adalah empat kriteria yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak 

Setuju Dan Sangat Tidak Setuju dengan bentuk checklist (). 

Uji coba instrument dilakukan dengan dua cara yaitu uji validitas dan uji 

reabilitas. Uji coba dilakukan pada koperasi Suka Makmur jumlah sebanyak 30 

anggota diambil dari anggota yang bukan merupakan anggota sampel. 

 

Metode analisis data menggunakan Uji Normalitas, Uji Linearitas dan Uji 

Hipotesis. Untuk uji hipotesis digunakan Uji Regresi berganda yang digunakan 

untuk mengetahui perubahan variabel satu terhadap variabel lain selanjutnya 

dilakukan dengan uji t untuk mencari pengaruh masing- masing variabel bebas 

secara sendiri-sendiri dan uji F untuk mencari pengaruh variabel secara bersama- 



 
 

sama terhadap variabel Y  sehingga bisa diketahui akah dugaan yang sudah ada 

dapat diterima atau ditolak. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian terdiri dari tiga variabel yaitu persepsi anggota 

tentang kompetensi pengurus (X1), keunggulan bersaing (X2) dan kinerja 

koperasi (Y). Untuk mendeskripsikan dan melakukan pengujian mengenai 

pengaruh persepsi anggota tentang kompetensi pengurus terhadap kinerja koperasi 

suka makmur di kecamatan tebing tinggi.  

Hasil pengujian Hipotesis pertama yang berbunyi:  

H0: Tidak terdapat pengaruh persepsi anggota tentang kompetensi pengurus 

terhadap kinerja koperasi Suka Makmur di Kecamatan Tebing Tinggi. 

 Ha: Terdapat pengaruh persepsi anggota tentang kompetensi pengurus terhadap 

kinerja koperasi Suka Makmur di Kecamatan Tebing Tinggi. 

Adapun hasil dari uji t diperoleh koefisien sebesar 0,485 dan nilai thitung 

untuk variabel Persepsi Anggota tentang Kompetensi Pengurus (X1) sebesar 

9,361 dengan sig = 0,000 nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 

(0,000<0,05), maka H0 ditolak. Dengan kata lain terdapat pengaruh persepsi 

anggota tentang kompetensi pengurus terhadap kinerja koperasi suka makmur di 

kecamatan tebing tinggi, ini berarti Ha diterima. Sehingga dapat diketahui 

variabel X1 dengan thitung sebesar 9,361 dan ttabel sebesar 1,663 atau thitung  >  

ttabel. . ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh positif 

persepsi anggota tentang kompetensi terhadap kinerja koperasi. 

Hasil pengujian Hipotesis kedua yang berbunyi:  

H0: Tidak terdapat pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja koperasi Suka 

Makmur di Kecamatan Tebing Tinggi 

Ha: Terdapat pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja koperasi Suka 

Makmur Kecamatan di Tebing Tinggi 

Adapun hasil dari uji t diperoleh koefisien sebesar 0,374 dan nilai thitung 

untuk variabel Keunggulan Bersaing (X2) sebesar 4,344 dengan sig = 0,000 

berarti nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,000<0,05), maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Terdapat pengaruh keunggulan 

bersaing terhadap kinerja koperasi Suka Makmur Kecamatan di Tebing Tinggi ini 

berarti Ha diterima. Sehingga dapat diketahui variabel X2 dengan thitung sebesar 

4,344 dan ttabel sebesar 1,663 atau thitung  >  ttabel. ini berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima atau terdapat pengaruh positif keunggulan bersaing terhadap kinerja 

koperasi. 

Hasil pengujian Hipotesis ketiga yang berbunyi:  



 
 

H0: Tidak terdapat pengaruh persepsi anggota tentang kompetensi pengurus dan 

keunggulan bersaing terhadap kinerja koperasi Suka Makmur di Kecamatan 

Tebing Tinggi. 

Ha: Terdapat pengaruh persepsi anggota tentang kompetensi pengurus dan 

keunggulan bersaing terhadap kinerja koperasi Suka Makmur di Kecamatan 

Tebing Tinggi 

Adapun hasil dari uji F nilai koefesien variabel persepsi anggota tentang 

kompetensi pengurus (X1) adalah sebesar 0.437 dan nilai koefesien variabel  

keunggulan bersaing (X2) adalah sebesar 0.152 dan dapat diketahui persamaan 

regresi Y = 12,628 + 0,437X1+ 0,152X2 maka dapat diketahui nilai konstanta 

positif yaitu sebesar 12,628. 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu 

persepsi anggota tentang kompetensi pengurus dan keunggulan bersaing secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kinerja koperasi. 

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS release 20 secara simultan 

pengaruh persepsi anggota tentang kompetensi pengurus dan keunggulan bersaing 

diperoleh nilai Fhitung = 48,196 dan Ftabel = 3,15 atau (48,196>3,15) dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 

0,05 maka signifikansi nilai F sebesar 0,000 menunjukan lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang ini 

menyatakan Terdapat pengaruh persepsi anggota tentang kompetensi pengurus 

dan keunggulan bersaing terhadap kinerja koperasi Suka Makmur di Kecamatan 

Tebing Tinggi. 

Setelah model persamaan regresi berganda kita analisis. Selanjutnya kita 

memeriksa apakah kualitasnya sudah baik dengan menghitung koefisien 

determinasi yang dilambangkan dengan R2. Analisis koefisien determinasi (R2) 

digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu model menerangkan 

variasi variabel dependen. Hasil analisis menunjukan nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,553.  Artinya sekitar 55,3% kinerja koperasi dipengaruhi oleh 

variabel penentu dalam model ini sedangkan sisanya 44,7% diterangkan oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel ini. 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Terdapat Pengaruh Signifikan Persepsi Anggota tentang Kompetensi 

Pengurus (X1) Terhadap Kinerja koperasi (Y) Suka Makmur di Kecamatan 

Tebing Tinggi, hal ini dapat dibuktikan dari hasil nilai signifikan α=0.05, ternyata 

thitung>ttabel (9,361>1,663), maka H0 ditolak, dan Ha diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan Terdapat Pengaruh Signifikan persepsi anggota tentang kompetensi 

pengurus terhadap kinerja koperasi suka makmur di kecamatan tebing tinggi. 

Terdapat Pengaruh Signifikan Keunggulan bersaing (X2) Terhadap Kinerja 

Koperasi (Y) Suka Makmur di Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini dapat 



 
 

dibuktikan dari hasil nilai signifikan α=0,05, ternyata thitung>ttabel 

(4,344>1,663), maka H0 ditolak, dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

Terdapat Pengaruh Signifikan Keunggulan bersaing Terhadap Kinerja Koperasi 

Suka Makmur di Kecamatan Tebing Tinggi.  

Secara bersama sama antara variabel Persepsi Anggota Tentang Pengurus 

Dan Keunggulan Bersaing berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Koperasi 

Suka Makmur di Kecamatan Tebing tinggi. Hal ini dbuktikan dengan hasil nilai 

signifikan α=0,05 ternyata Fthitung>Ftabel (48,196>3,15), maka H0 ditolak, dan 

Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan Terdapat Pengaruh Signifikan Persepsi 

Anggota Tentang Kompetensi Pengurus Dan Keunggulan Bersaing Terhadap 

Kinerja Koperasi Suka Makmur Di Kecamatan Tebing Tinggi. 
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