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ABSTRAK 

 

Ahyan. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Koperasi Terhadap 

Partisipasi Anggota KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan”. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jurusan PIPS FKIP Universitas 

Jambi. Pembimbing I Dra. Hj. May Maemunah, M. E, Pembimbing II Dr. 

Rosmiati, S. Pd., M. Pd 

 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Citra Koperasi, Partisipasi Anggota KUD 

 

Latar belakang penelitian ini yaitu kurangnya kemampuan pengurus dalam 

mengelola KUD Karya Jaya sehingga berdampak pada citra koperasi, dari model 

usaha yang dilakukan pada tahun 2015 hanya simpan pinjam dan penjualan 

kebutuhan pertanian, pada tahun 2016 kembali lagi menjadi tiga model usaha, 

koperasi seringkali mendapatkan persepsi yang negatif dari anggotanya, koperasi 

cenderung mendahulukan kepentingan suatu kelompok atau individu yang dipandang 

lebih tinggi pada suatu lingkungan masyarakat. Nilai kejujuran, keterbukaan, dan 

tanggunga jawab sering kali dilanggar, terutama oleh pengurus koperasi yang juga 

selaku anggota koperasi mengakibatkan buruknya persepsi anggota terhadap 

koperasi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan citra 

koperasi terhadap partisipasi anggota KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan. 

Jenis penelitian yang digunakan ini kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan 

dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Variabel bebas (independen variabel) 

yaitu kualitas pelayanan , dan citra koperasi  ,  (Variabel  terikat  (dependen 

variabel). partisipasi anggota (Y). Pelaksanaan penelitian dan pengambilan data 

dalam penelitian ini yaitu di KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan. 

Berdasarkan hasil penelitian, Untuk variabel kualitas  pelayanan  (X1)  

sebesar 0.051 atau dapat dinyatakan sebagai persamaan linier Y = 0.051 (X1). Pada 

tabel tersebut nilai t hitung sebesar 4.403 dibandingkan dengan t tabel dk= n-1 = 64 

maka t tabel = 1,6690 , untuk variable citra koperasi (X2) sebesar 0,261 atau dapat 

dinyatakan sebagai persamaan linier Y = 0.261 (X2). Pada tabel tersebut nilai t 

sebesar 2,145 dibandingkan dengan t tabel dk= n-1 = 64 maka t tabel = 1.6690, Untuk 

uji regresi berhanda diketahui Rsquare = 0,820 sementara rtabel = 0,244 Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Kualitas pelayanan dan Citra koperasi  Terhadap  Partisipasi 
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anggota KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan dengan Besaran dalam Persamaan 

Regresi sebesar 80,4%. 

Kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan 

citra koperasi terhadap partisipasi anggota KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 
 

 
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i 

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. iii 

HALAMAN PERNYATAAN............................................................................. iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN...................................................................... v 

ABSTRAK ........................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 

 
1 

1.2 Batasan Masalah.............................................................................................. 7 

1.3 Rumusan Masalah ........................................................................................... 7 

1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 8 

1.5 Manfaat Penelitian .......................................................................................... 8 

1.6 Defenisi Oprasional......................................................................................... 9 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Partisipasi anggota ......................................................................................... 

 
11 

2.1.1 Pengertian Partisipasi Anggota .................................................................... 11 

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota................................ 13 

2.1.3 Indikator Partisipasi Anggota....................................................................... 14 

2.2 Kualitas Pelayanan ......................................................................................... 15 

2.2.1 Pengertian Kualitas ...................................................................................... 15 

2.2.2 Pengertian Pelayanan ................................................................................... 16 

2.2.3 Pengertian Kualitas Pelayanan ..................................................................... 17 

2.2.4 Dimensi Kualitas Pelayanan ........................................................................ 18 



xii

i 
 

2.2.5 Indikator Kualitas Pelayanan ....................................................................... 24 

2.3 Citra Koperasi ................................................................................................. 25 

2.3.1 Pengertian Citra............................................................................................ 25 

2.3.2 Jenis Citra..................................................................................................... 26 

2.3.3 Manfaat Citra Koperasi ................................................................................ 28 

2.3.4 Indikator Citra Koperasi............................................................................... 28 

2.4 Koperasi .......................................................................................................... 30 

2.4.1 Pengertian Koperasi ..................................................................................... 30 

2.4.2 Tujuan koperasi ............................................................................................ 34 

2.5 Pengaruh Antar Variabel................................................................................. 35 

2.6 Penelitian Relevan........................................................................................... 37 
2.7 Kerangka Berpikir .......................................................................................... 39 



xi

v 
 

2.8 Hipotesis Penelitian ........................................................................................... 40 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian ............................................................................................... 42 
3.2 Variabel Penelitian ............................................................................................ 42 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................................... 42 

3.4 Populasi dan Sampel ......................................................................................... 43 

3.5 Instrumen Penelitian ......................................................................................... 45 

3.6 Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 46 

3.7 Uji Coba Instrumen .......................................................................................... 47 

3.8 Teknik Analisis Data ......................................................................................... 50 

3.9 Uji Persyaratan Analisis .................................................................................... 50 

3.10 Metode Uji Asumsi Regresi ............................................................................ 52 

3.11 Uji Hipotesis.................................................................................................... 53 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ......................................................................................... 56 
4.2 Pengujian Hipotesis ................................................................................... 73 

4.3 Pembahasan ............................................................................................... 76 

BABA V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................... 79 
5.2 Saran .......................................................................................................... 79 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 81 

LAMPIRAN ........................................................................................................... 83 



xv  

DAFTAR TABEL 
 

Tabel Halaman 
 

1.1 Jumlah Anggota dan SHU KUD Karya Jaya .......................................... 5 

3.1 Populasi penelitian .................................................................................. 42 

3.2 Sampel Penelitian.................................................................................... 44 

4.1 Hasi Validitas Instrumen Penelitian  ...................................................... 55 

4.2 Rangkuman Deskriptif Statistik Variabel Data Kualitas Pelayanan ....... 57 

4.3 Rangkuman Deskriptif Statistik Data Variabel Citra Koperasi .............. 60 

4.4 Rangkuman Deskriptif Statistik data Variabel Partisipasi Anggota ....... 63 

4.5 Test of Normaliy: Variabel Kualitas Pelayanan (X1) ............................. 66 

4.6 Test of Normality: Citra Koperasi (X2) .................................................. 66 

4.7 Test of Normality: Partisipasi Anggota (Y) ............................................ 67 

4.8 Tes Homogenitas..................................................................................... 67 

4.9 Hasil Uji Linearitas Menggunakan Tabel Anova.................................... 68 

4.10 Multicollinearity Variable X1, X2, Y..................................................... 69 

4.11 Uji Heteroskedastisitas.......................................................................... 70 

4.12 Hasil Autokorelasi Uji Durbin- Waston................................................ 71 

4.13 Uji Hipotesis: pengaruh X1 terhadap Y ................................................. 72 

4.14 Uji hipotesis: pengaruh X2 terhadap Y.................................................. 73 

4.15 Uji Hipotesis: pengaruh X1 dan X2 terhadap Y..................................... 74 



xv

i 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 
Gambar Halaman 

 

2.1 Bagan Kerangka Berfikir Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra 

Koperasi terhadap Partisipasi Anggota ................................................... 39 

4.1 distribusi kenormalan pada data variable Kualitas Pelayanan (X1)........ 58 

4.2 Rentang Nilai Teoretik dan Rata-rata Skor (mean) Empirik Variable 

Kualitas Pelayanan (X1) ......................................................................... 59 

4.3 Distribusi Kenormalan Pada Data Variable Citra Koperasi (X2) ........... 61 

4.4 Rentang Nilai Teoretik dan Rata-rata Skor (mean) Empirik Variabel 

Citra Koperasi (X2) ................................................................................ 62 

4.5 Distribusi Kenormalan pada Data Variabel Partisipasi Anggota (Y) .... 64 

4.6 Rentang Nilai Teoretik dan Rata-rata Skor (mean) Empirik Variabel 
Partisipasi Anggota (X2).........................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv

ii 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi di Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan 

koperasi tersebut, pelayanan yang baik dan berkualitas memegang peranan yang sangat 

penting karena dapat menarik simpati pelanggan dan juga dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan yang dalam hal ini terutama para anggotanya dan masyarakat yang memanfaatkan 

koperasi ini. Keberlangsungan usaha koperasi ditentukan oleh partisipasi anggota dalam 

mendukung dan memanfaatkan layanan usaha koperasi, oleh karena itu keberhasilan usaha 

koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi anggota koperasi. 

Partisipasi menggambarkan keterlibatan seseorang dalam suatu objek. Menurut 

Sumaryadi (2010) partisipasi berarti peran seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses 

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi 

masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi, serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil-hasil pembangunan. Ropke (2003:56) membedakan dimensi partisipasi 

anggota menjadi tiga, yaitu: (1) partisipasi anggota dalam mengkontribusikan atau 

menggerakkan sumber daya; (2) partisipasi anggota dalam mendapatkan manfaat layanan; 

dan (3) partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Ropke (2003) 

menjelaskan bahwa partisipasi anggota merupakan hasil interaksi dari tiga variabel utama, 

yaitu anggota atau penerima manfaat, manajemen dan program. Dari berbagai pendapat 

tersebut dapat dikatakan bahwa esensi partisipasi anggota koperasi menyangkut tiga aspek, 

yaitu: (1) Partisipasi anggota dalam manajemen organisasi, seperti penetapan tujuan, 

pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengawasan/pengendalian; (2) Partisipasi 

anggota dalam pemupukan modal, seperti penyertaan modal, pembentukan cadangan modal, 

1 
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dan simpanan-simpanan; (3)Partisipasi dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi. Oleh 

karena itu tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi ini dapat dilihat melalui ketiga 

indikator tersebut. 

Salah satu cara untuk meningkatkan pasrtisipasi anggota adalah dengan meningkatkan 

citra koperasi. Citra didefinisikan Buchari Alma (2002) citra adalah, ”Kesan yang diperoleh 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang terhadap sesuatu”, sedangkan menurut 

Kotler (2000:56) citra adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki seseorang 

terhadap suatu objek. Citra koperasi adalah kesan dan keyakinan yang diperoleh oleh anggota 

koperasi berdasarkan pengetahuannya dan pengalamannya yang dipengaruhi oleh 

personalisasi, reputasi, nilai dan identitas perusahaan, yaitu koperasi selama menjadi anggota. 

Hasil observasi yang dilakukan koperasi Karya Jaya desa Bukit harapan berdiri tanggal 

12 September 1992,  terbukti dari anggota termotivasi menjadi anggota koperasi untuk 

memenuhi kebutuhan pinjam dana, sehingga pada tahun 2014 terdapat 126 orang anggota, 

pada tahun 2015 terdapat 365 orang anggota dan pada tahun 2016 terdapat 522 orang 

anggota, koperasi ini bergerak di bidang unit waserda, unit saprodi dan pupuk,unit simpan 

pinjam, unit TBS Kelapa Sawit.. 

 

Tabel 1.1 Jumlah anggota dan SHU KUD Karya Jaya 

 

NO 

 

THN 

Jumlah 

Anggota 

MODEL USAHA SHU TOTAL 

Unit % Rupiah % 

1 2014 126 3 0 148.798.283 -26,0 

2 2015 365 2 33,3 127.658.619 +52,06 

3 2016 522 4 0 335.939.362 -12,6 
Sumber: Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2015-2017 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 3 tahun terakhir jumlah anggota KUD Karya 

Jaya terus menurun setiap tahunnya kecuali pada tahun 2016. Permasalahan ini tentunya 

bersumber dari beberapa faktor, hal ini dimungkinkan karena kurangnya kemampuan 

pengurus dalam mengelola KUD Karya Jaya sehingga berdampak pada citra koperasi, dari 
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model usaha yang dilakukan pada tahun 2015 hanya simpan pinjam dan penjualan kebutuhan 

pertanian, pada tahun 2016 kembali lagi menjadi tiga model usaha, koperasi seringkali 

mendapatkan persepsi yang negatif dari anggotanya, karena nilai- nilai dan prinsip-prinsip 

dari koperasi tidak lagi terlaksana dengan semestinya. Seperti nilai kekeluargaan dan 

keadilan, koperasi cenderung mendahulukan kepentingan suatu kelompok atau individu yang 

dipandang lebih tinggi pada suatu lingkungan masyarakat. Nilai kejujuran, keterbukaan, dan 

tanggung jawab sering kali dilanggar, terutama oleh pengurus koperasi yang juga selaku 

anggota koperasi mengakibatkan buruknya persepsi anggota terhadap koperasi. Selain 

meningkatkan citra positif dari koperasi usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pasrtisipasi anggota adalah dengan memaksimalkan Kualitas pelayanan pada koperasi. 

Kualitas memberikan dorongan khusus bagi pelanggan untuk menjalin hubungan yang saling 

menguntungkan dalam jangka panjang bagi perusahaan, karena timbul ikatan emosional yang 

memungkinkan perusahaan memahami apa yang menjadi harapan terhadap kebutuhan 

pelanggan.  

Hasil pengamatan yang mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Stefanus Riki (2011) dengan judul pengaruh cira koperasi, pelayanan dan motivasi anggota 

terhadap kepuasan anggota koperasi pegawai Pegawai Republik Indonesia Segarbo 

Kecamatan Modehi” dari hasil tersebut ada pengaruh yang signifikan dari keseluruhan 

variabel tersebut. Hasil penelitian Jean Elikal (2010) dengan judul “Pengaruh kualitas 

pelayanan dan citra koperasi terhadap partisipasi anggota Koperasi Plasma Sawit Bukit 

Sandiang Tigo Bawan Kab. Agam. Ini sesuai dengan pandangan Goetsch & Davis (Fandi, 

2005) yang mendefenisikan kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan yag memenuhi atau melebihi 

harapan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka kulitas pelayanan dan citra koperasi 

sangat memiliki peran terhadap partisipasi anggota. 
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Tjiptono (2002) mengatakan bahwa kualitas pelayanan adalah upaya untuk mengimbangi 

harapan konsumen melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan dalam 

penyampaiannya kepada konsumen. Jadi, dengan adanya kualitas pelayanan yang bagus, 

maka dapat memberikan kepuasan kepada anggota atau pelanggan. Kepuasan inilah yang 

menjadi dasar menuju terwujudnya pelanggan yang loyal atau setia. Dengan adanya kualitas 

pelayanan yang optimal, dapat menarik pelanggan yang loyal serta partisipasi aktif dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Partisipasi anggota penting bagi koperasi karena 

partisipasi anggota merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan 

koperasi. Secara umum, partisipasi anggota koperasi menyangkut partisipasi terhadap sumber 

daya, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan, atau seringkali dibuat kategori partisipasi 

kontributif, partisipasi insentif. (Hendar & Kusnadi, 2005:64).  

Para anggota koperasi haruslah selalu menggunakan jasa yang disediakan oleh koperasi 

karena koperasi bisa tumbuh dan berhasil apabila mendapatkan dukungan dari anggotanya 

baik itu berupa partisipasi anggota dalam pemupukan modal yaitu simpanan pokok, simpanan 

wajib, simpanan sukarela maupun partisipasi dalam memanfaatkan pelayanan-pelayanan atau 

jasa yang diberikan oleh koperasi dan partisipasi anggota dalam mengambil keputusan-

keputusan penting bagi anggota.  

Koperasi sebagai organisasi ekonomi merupakan wadah berbagai kegiatan ekonomi 

masyarakat bisa diterima oleh anggota karena adanya pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan bentuk dan kebutuhan yang diberikan oleh anggota sehingga dapat meningkatkan 

partisipasi anggota. Ropke (2003:45) menyatakan bahwa partisipasi dalam organisasi yang 

ditandai oleh hubungan identitas, dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh 

koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daripada anggotanya.  

Pelayanan koperasi terhadap anggota adalah jasa yang diberikan oleh koperasi untuk 

melayani anggota dimana harga barang yang disediakan koperasi tidak boleh lebih mahal dari 
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harga umum di pasar dengan mutu yang sama. Dalam pelayanan yang dibutuhkan bukan 

hanya sekedar pelayanan yang baik tetapi lebih dari itu. Karena kepuasan anggota atas 

pelayanan yang diberikan koperasi akan mempengaruhi anggota dalam menentukan pilihan. 

Untuk mengantisipasi persaingan yang tajam, koperasi harus mampu memberikan pelayanan 

yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Maka dari itu perlu dilakukan sebuah 

pengolahan terhadap pelayanan yang ditawarkan untuk memenuhi kepuasan anggota. 

Peningkatan layanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan 

koperasi akan menjadi perangsang bagi anggota untuk turut serta memberikan kontribusi 

(berpartisipasi) bagi pembentukan dan pertumbuhan koperasi. Oleh karena itu, mutu layanan 

usaha koperasi tentu akan berpengaruh terhadap partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. 

Apabila pelayanan yang diberikan oleh koperasi dapat memuaskan sesuai dengan harapan 

yang diinginkan, maka akan menguntungkan koperasi yaitu anggota lebih meningkatkan 

partisipasinya dalam koperasi begitu pula sebaliknya, mempengaruhi anggota dalam 

menentukan pilihan. Untuk mengantisipasi persaingan yang tajam, koperasi harus mampu 

memberikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Maka dari itu perlu 

dilakukan sebuah pengolahan terhadap pelayanan yang ditawarkan untuk memenuhi 

kepuasan anggota. Apabila pelayanan yang diberikan oleh koperasi dapat memuaskan sesuai 

dengan harapan yang diinginkan, maka akan menguntungkan koperasi yaitu anggota lebih 

meningkatkan partisipasinya dalam koperasi begitu pula sebaliknya. 

Di dalam koperasi, partisipasi anggota sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan koperasi. Apalagi anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus sebagai 

pelanggan koperasi, artinya bahwa usaha koperasi memang ditujukan terutama untuk 

melayani anggota, dengan demikian apabila anggota sebagai pelanggan utama yang dilayani 

koperasi tidak berpartisipasi pada koperasi tentu usaha yang diselenggarakan koperasi 

menjadi sia-sia atau tidak bernilai ekonomi.  



xx

ii 

 

 

Sama halnya menurut the American Sociaty of quality Control (Nursya’bani, 2006) 

kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau layanan 

menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau 

bersifat laten. Kualitas layanan di koperasi dapat dilihat langsung dari fasilitas fisik, 

perlengkapan, sarana dan prasarana. Kendala yang meliputi kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Ketanggapan yang meliputi 

keinginan para pengelola atau pengurus untuk membantu pelanggan dan memberikan 

pelayanan yang tanggap. Jaminan mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dipercaya 

yang dimiliki pengurus. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Koperasi Terhadap Partisipasi Anggota 

KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan”. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasatkan latar belakang penelitian di atas, batasan masalah yang akan menjadi pokok 

bahasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kualitas pelayanan yang yang dimaksud yaitu segi pelayanan, kecepatan dalam melayani 

anggota saat transaksi seperti dalam peminjaman ataupun penarikan. 

2. Citra koprasi yang dimaksud citra koperasi menurut anggota. 

3. Partisipasi anggota yang dimaksud ialah partisipasi anggota terhadap jalannya koperasi. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
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1. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota KUD Karya 

Jaya Desa Bukit Harapan? 

2. Apakah terdapat pengaruh citra koperasi terhadap partisipasi anggota KUD Karya Jaya 

Desa Bukit Harapan? 

3. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan citra koperasi terhadap partisipasi 

anggota KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan perumusan 

masalah adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota KUD Karya 

Jaya Desa Bukit Harapan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra koperasi terhadap partisipasi anggota KUD Karya Jaya 

Desa Bukit Harapan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan citra koperasi terhadap partisipasi 

anggota KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai 

berikut: 

1. Bagi KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan dalam menjalankan tugasnya, dalam usaha meningkatkan partisipasi anggota 

pada masa yang akan datang. 

2. Sebagai informasi bagi anggota dalam usaha berpartisipasi sebagai pemilik dan pelanggan 

pada koperasi. 

3. Menjadi salah satu referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan topik ini. 

1.6 Defenisi Oprasional 



xx

iv 

 

1.6.1 Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan penyampaian secara excelent atau superior pelayanan 

yang ditujukan untuk memuaskan pelanggan sesuai dengan persepsi dan harapannya. 

Kepuasan pelanggan akan tercapai bila kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan 

sama dengan jasa yang diharapkan, dalam arti kesenjangan yang terjadi adalah kecil atau 

masih dalam batas toleransi. Adapun indicator kualitas pelayanan seperti: 1) Kesadaran, 2) 

Aturan, 3) Organisasi, 4) Pendapatan, 5) Kemampuan, 6) Sarana Pelayanan. 

1.6.2 Citra Koperasi 

Citra merupakan kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian 

seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan. Jadi citra terbentuk dari pengetahuan dan 

informasi – informasi yang diterima seseorang. Adapun indicator citra koperasi sepeti: 1) 

Tanggung jawab sosial, 2) Inovasi, 3) Kualitas manajemen, 4) Kepercayaan masyarakat. 

1.6.3 Partisipasi Anggota 

Partisipasi anggota merupakan kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan 

menjalankan hak keanggotaanya secara bertanggung jawab, maka partisipasi anggota 

koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik. Adapun indicator yang terdapat pada 

partisipasi panggota seperti: 1) Partisipasi anggota dalam rapat anggota, 2) Partisipasi 

anggota dalam permodalan, 3) Partisipasi anggota dalam menggunakan jasa koperasi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat Pengaruh  Kualitas pelayanan Terhadap  Partisipasi anggota  KUD Karya Jaya 

Desa Bukit Harapan sebesar 5,1%. 

2. Terdapat Pengaruh  citra koperasi Terhadap  Partisipasi anggota KUD Karya  Jaya Desa 

Bukit Harapan sebesar 26,1%. 

3. Terdapat Pengaruh  Kualitas pelayanan dan citra koperasi Terhadap  Partisipasi anggota  

KUD Karya Jaya Desa Bukit Harapan sebesar 82%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam kesimpulan diatas, 

maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:  

1.   Koperasi harus meningkatkan inovasi yaitu dengan cara mempermudah proses pelayanan. 

Koperasi harus meningkatkan kualitas manajemen yaitu melalui peningkatan 

pengelolaan manajemen koperasi. Koperasi juga harus meningkatkan  kepercayaan 

masyarakat yaitu melalui memudahkan persyaratan mencairkan pinjaman anggota. Hal 

ini agar citra koperasi meningkat yang berdampak pada peningkatan kepuasan anggota 

koperasi. 

2.  Koperasi harus meningkatkan pelayanan usaha penyediaan kebutuhan sehari-hari 

(pertokoan) yaitu melalui peningkatan kepuasan anggota terhadap pelayanan. Koperasi 

diharapkan meningkatkan pelayanan usaha simpan pinjam (perkereditan) yaitu dengan 

mempermudah prosedur peminjaman kredit dan besarnya bunga. Koperasi diharapkan 
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meningkatkan pelayanan usaha persewaan (jasa) yaitu dengan mempermudah prosedur. 

Hal ini agar pelayanan meningkat yang berdampak pada peningkatan kepuasan anggota 

koperasi  

3.   Koperasi harus meningkatkan keikutsertaan anggota dalam kegiatan koperasi dengan 

meningkatkan jumlah pertemuan koperasi dalam satu tahun terakhir. Koperasi harus 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok melalui peningkatan pemenuhan barang-

barang yang dibutuhkan anggota. Koperasi harus meningkatkan tercapainya tujuan 

koperasi yaitu melalui peningkatn kegiatan koperasi yang mencerminkan keperluan 

anggota sehingga setiap anggota mendukung terhadap kegiatan koperasi. Hal ini agar 

motivasi meningkat yang berdampak pada peningkatan kepuasan anggota koperasi  

4. Koperasi harus meningkatkan konfirmasi harapan melalui penyesuaian pelayanan koperasi 

terhadap kebutuhan anggota. Koperasi harus meningkatkan minat pembelian ulang 

dengan hadiah khusus bagi anggota yang meningkatkan saldo tabungan di koperasi. 

Koperasi juga harus meningkatkan kesediaan anggota untuk 

merekomendasikan.keikutsertaan harus ditingkatkan melalui bonus khusus bagi anggota 

koperasi.  
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