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ABSTRAK 

 

Astuti, Eka Puji. 2018. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri (KPN) Se-kota Jambi 

(tingkat kesehatan koperasi menurut UU No. 20 tahun 2008). Pembimbing (I) Dr. 

Hj. Muazza, M.Si (II) Fachrudiansyah Muslim, S.Pd., M.Pd. 
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 Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi dinyatakan 

sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Kesehatan koperasi dapat 

dinilai dari keuangan suatu koperasi tersebut. Perkembangan koperasi sebagai 

sebuah badan usaha pengembangan ekonomi masyarakat kecil mengalami 

kemajuan terutama kajian-kajian yang dapat membantu pengelolaan usaha 

koperasi.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi perkembangan koperasi simpan pinjam pegawai negeri (KPN) di 

kota jambi berdasarkan tingkat kesehatan koperasi.  

 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif bersifat deskriptif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam pegawai negeri se-kota jambi. 

Penelitian ini adalah penelitian populasi, adapun populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 84 koperasi. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas koperasi kota jambi. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2018. Setelah mendapat data yang 

diperoleh, data dianalisis secara manual.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 koperasi simpan 

pinjam pegawai negeri pada tahun 2013 dengan skor 22,15 menunjukkan keadaan 

tidak sehat, dan pada tahun 2014 dengan skor 17 dalam keadaan sangat tidak 

sehat, pada tahun 2015 dengan skor 17 dalam keadaan sangat tidak sehat, dan 

pada tahun 2016 mendapat skor 17,6 menunjukkan keadaan sangat tidak sehat, 

pada tahun 2017 koperasi simpan pinjam mendapat skor 17,4 menunjukkan 

keadaan sangat tidak sehat.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan harapan kedepan adalah 

koperasi lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan dalam segi pinjaman dan 

koperasi harus teliti dalam keuangan yang keluar agar koperasi bisa dapat 

berkembang dengan tingkat sekehatan yang baik. Dan penelitian ini diharapkan 

bisa menjadi berguna untuk peneliti selanjutnya.  


