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MOTTO 

 

 

 

“Tak ada kesalahan-kesalahan, tak ada kebetulan-kebetulan. 

Seluruh peristiwa adalah rahmat yang diberikan agar kita 

belajar darinya” 

 

(Elizabeth Kubler-Ross. 

Psikiater) 

 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

 

 (QS. Alam Nasyroh:6-8)” 

 
  



 

 

vi 

 

PERSEMBAHAN 
 

 

 

Dengan penuh rasa syukur saya persembahkan karya ini untuk: 

1. Kedua orang tuaku, Bapak  Baso Syamsul Bahri dan Ibu Hasnawati, S.Pd         

yang telah memberikan begitu banyak curahan kasih sayang, mendoakan setiap 

waktu untuk keberhasilan anak-anaknya, bekerja keras untuk memberikan 

fasilitas, dan tak pernah letih untuk mendukung langkah saya. 

2. Saudara- saudaraku, Baso Sangkuru dan Baso Makzum Khudzaifah yang 

senantiasa memberikan keceriaan dan kegembiraan setiap saat. 

3. Seorang yang spesial, Andi Muhaeril Suyudi Paturusi terima kasih  telah 

membantu banyak hal dalam kelancaran penulisan skripsi ini. 

4. Sahabat-sahabatku, keluarga cemara terimakasih atas kebersamaan dan 

kepedulian yang telah kalian berikan selama menempuh pendidikan di jurusan 

Ekonomi Manajemen. 

  



 

 

vii 

 

KATA PENGANTAR  

 
Assalamu alaikum wr. Wr. 

 

Segala puji dan syukur kehadirat allah swt yang telah melimpahkan rahmat, 

karnia dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang 

berjudul " Pengaruh Pendapatan Koperasi Dan Partisipasi Anggota Terhadap 

Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Cabang 

Disdik Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo”dalam rangka penyelesaian studi 

pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.  

      Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dikarnakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam 

penelitian maupun pengumpulan literatur. Namun berkat bimbingan dan arahan 

semua pihak, sehingga segala kesuliatan dapat diatasi dan proposal ini dapat di 

selesaikan sesuai waktu yang telah di rencanakan. Oleh karena itu melalui 

kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :  

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., MM selaku ketua Stie Nobel Indonesia 

Makassar 

2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku wakil ketua i bidang akademik 

ketua Stie Nobel Indonesia Makassar 

3. Bapak Yuswari Nur, SE., M.Si selaku ketua jurusan manajemen Stie Nobel 

Indonesia Makassar yang telah membantu mempercepat legitimasi 

penelitian ini.  



 

 

viii 

 

4. Bapak H. Badaruddin, ST,.M.M selaku pembimbing dalam skripsi ini yang 

telah dengan sabar dan ikhlas memberikan waktu, pengarahan dan saran 

dalam penulisan proposal hingga tahap penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Maryadi, S.E., M.M. selaku penguji I dan Bapak Muhammad 

Batri, S.E., M.M selaku penguji II yang telah memberikan kritik dan saran 

dalam penyempurnaan skripsi ini. 

6. Ibu Fitriani Latief, SE., M.M selaku Ketua P3M Stie Nobel Indonesia 

Makassar yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana.  

7. Bapak Abdurrahman S.Pd selaku Ketua Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Cabang Disdik Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo 

yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. 

8.  Bapak/ ibu dosen yang telah begitu tulus membekali penulis dengan ilmu 

dan pelajaran yang sangat berharga.  

9. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta serta saudara-saudara penulis yang 

telah banyak memberikan bantuan moril dan materil.  

10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  

Keberadaan skripsi ini merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi 

penulis. Kendatipun terwujudnya dalam format yang sangat sederhana dan penuh 

keterbatasan, penulis tetap berharap agar hasil karya ini menjadi sebuah titipan 

Allah SWT yang melalui tangan penulis dapat memberikan faedah kepada kita 

semua.  



 

 

ix 

 

Akhirnya tiada lain yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas 

segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada, sekaligus menyerahkan kepada 

Allah SWT semoga segala sumbangsih yang begitu tulus dari semua pihak 

mendapatkan pahala yang berlipat ganda.  

 

 

Makassar,15 Februari 2019  



 

 

x 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

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

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... ii 

ABSTRAK ................................................................................................................. iii 

ABSTRACT ............................................................................................................... iv 

MOTTO ..................................................................................................................... v 

PERSEMBAHAN ...................................................................................................... vi 

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

DAFTAR ISI .............................................................................................................. x 

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

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xiv 

BAB I  PENDAHULUAN .........................................................................................  

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 5 

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 6 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ...............................................................................  

2.1 Pengertian Koperasi ................................................................................... 7 

2.2 Landasan Koperasi .................................................................................... 8 

2.3 Prinsip Dan Ciri-Ciri Koperasi .................................................................. 9 

2.4 Jenis- Jenis Koperasi ................................................................................. 10 

2.5 Pendapatan Koperasi ................................................................................. 11 

2.6 Sisa Hasil Usaha  ....................................................................................... 14 

2.7 Partisipasi   ................................................................................................ 15 

2.8 Kesejahteraan Anggota.  ............................................................................ 21 

2.9 Penelitian Tedahulu ................................................................................... 26 

2.10 Kerangka Pemikiran  ................................................................................. 27 

2.11 Hipotesis  ................................................................................................... 29 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..................................................................  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  .................................................................... 31 



 

 

xi 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  ...................................................................... 31 

3.3 Popolasi dan sampel .................................................................................. 33 

3.4 Jenis dan Sumber Data   ............................................................................ 35 

3.5 Jenis penelitian .......................................................................................... 35 

3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen......................................... 36 

3.7 Metode Analisis Data ................................................................................ 38 

3.8 Definisi Operasional   ................................................................................ 43 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................................  

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.......................................................... 46 

4.2 Struktur Organisasi .................................................................................... 48 

4.3 Deskripsi Data ........................................................................................... 55 

4.4 Analisis Deskripsi Hasil Penelitian ........................................................... 59 

4.5 Pengujian Validitas dan Realibilitas .......................................................... 70 

4.6 Analisis Data ............................................................................................. 72 

4.7 Uji Hipotesis .............................................................................................. 74 

4.8 Pembahasan ............................................................................................... 77 

BAB V PENUTUP .....................................................................................................  

5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 82 

5.2 Saran .......................................................................................................... 83  

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Uraian Halaman 

 

2.1   Skema Kerangka Pikir ................................................................................. 28 

4.1 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Cabang Disdik Kecamatan Sajoangin .......................................................... 48 

4.2 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Pendapatan Koperasi ................. 62 

4.3 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Anggota .................... 65 

4.4 Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Kesejahteraan Anggota .............. 68 

  



 

 

xiii 

 

DAFTAR TABEL 

1. 1 Jumlah SHU dari 2013-2017 ................................................................................. 3 

2. 1 Penelitian Terdahulu .............................................................................................. 26 

3.1 Alternatif Skor Jawaban Responden ..................................................................... 32 

3.2 Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r ................................................................. 39  

4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................ 55 

4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia ............................................................... 56 

4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan .................................................... 57 

4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Organisasi ............................ 58 

4.5 Deskripsi Variabel Pendapatan Koperasi .............................................................. 61 

4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Pendapatan Koperasi ............................................. 62 

4.6 Kriteria Pengkategorian Variabel Pendapatan Koperasi ....................................... 63 

4.7 Deskripsi Variabel Partisipasi Anggota ................................................................ 64 

4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Anggota ............................................... 65 

4.9 Kriteria Pengkategorian Variabel Partisipasi Anggota ......................................... 66 

4. 10 Deskripsi Variabel Kesejahteraan Anggota .......................................................... 67  

4.11 Distribusi Frekuensi Variabel Kesejahteraan Anggota ......................................... 68 

 4.12 Kriteria Pengkategorian Variabel Kesejahteraan Anggota ................................... 69 

4.13 Hasil Uji Validitas ................................................................................................. 70 

4.15 Hasil Uji Realibilitas ............................................................................................. 72 

4.16 Analisis Regresi Coefficients(A) ........................................................................... 73 

4.17 Model Summary .................................................................................................... 73 

4.18 Pengujian Hipotesis Secara Parsial ....................................................................... 75 

4.19 ANOVA(b) ............................................................................................................ 76   

4.20 Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) ......................................... 77

Tabel Uraian Halaman 



 

 

xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. Balasan Surat  Penelitian  ......................................................................................  

2. KUESIONER /Angket Penelitian .........................................................................  

3. Mentah Tanggapan Responden Variabel Pendapatan Koperasi (X1) ...................  

4. Data Mentah Tanggapan Responden Variabel Partisipasi Anggota  ....................  

5. Data Mentah Tanggapan Responden Variabel Kesejahteraan Anggota(Y) ..........  

6. Hasil Analisis Uji Validitas Item Pendapatan Koperasi(X1) ................................  

7. Hasil Analisis Uji Validitas Item Validitas Partisipasi Anggota(X2) ...................  

8. Hasil Analisis Uji Validitas Item Validitas Kesejahteraan Anggota(Y) ...............  

9. Hasil Analisis Uji Validitas Item Reliabilitas Pendapatan Koperasi(X1) .............  

10. Hasil Analisis Uji Validitas Item Reliabilitas Partisipasi Anggota(X2) ...............  

11. Hasil Analisis Uji Validitas Item Reliabilitas Kesejahteraan Anggota(Y) ...........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Uraian Halaman 



 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh di masyarakat merupakan 

organisasi swadaya yang lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi masyarakat 

dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan serta pelaksanaannya. Keberadaan 

koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh 

rakyat Indonesia, sejalan dengan nilai yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945. Secara kuantitatif koperasi mengalami kemajuan 

yang  pesat, seperti tampak dari jumlah koperasi, jumlah anggota, total aktiva dan 

volume usahanya. Sampai saat ini jumlah koperasi di Indonesia tercatat lebih dari 

212.570 unit, dengan anggotanya sekitar 29 jutaorang. Ini berarti tiap-tiap 

koperasi rata-rata beranggotakan sekitar 250 orang. Jumlah koperasi untuk 

wilayah Sulawesi Selatan sendiri tercatat sebanyak 8.604 unit dengan anggota 

sebanyak 1.133.180 anggota. Namun demikian,beberapa kalangan menilai bahwa 

pertumbuhan koperasi dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang dikuasai koperasi ternyata 

tidak lebih dari 5% saja. 

Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, dituntut memiliki 

ketangguhan dan kemandirian, sehingga apa yang menjadi tujuan koperasi dapat 

tercapai. Hal tersebut dapat terwujud bila ditunjang oleh sumberdaya manusia 

yang produktif serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu 
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pengembangan sumberdaya manusia yaitu pengurus dan karyawan koperasi 

melalui pelatihan, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsinya sebagai 

motor penggerak ekonomi rakyat secara profesional, juga dilakukan dalam rangka 

mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha. 

Pokok permasalahanya adalah masih banyak kegiatan yang dilakukan 

koperasi belum mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha 

lainnya, tetapi dalam hal ini perlu dipertimbangkan juga banyaknya faktor yang 

dapat mendorong atau menghambat kegiatan usaha koperasi. Faktor lingkungan 

usaha dan membangun partisipasi anggota koperasi merupakan faktor yang utama 

pada masa sekarang. 

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana sekelompok orang 

menemukan dan mengimplementasikan gagasan atau ide-ide koperasi. Partisipasi 

bukan hanya bagian penting, tetapi juga vital dalam membangun koperasi. 

Melalui partisipasi, anggota sendiri yang mengisyaratkan dan menyatakan 

kepentinganya, sumber-sumber daya yang digerakkan, keputusan dapat 

dilaksaakan dan dievaluasi. Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang 

buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung 

jawab.  

Di dalam Koperasi SHU juga merupakan hal penting, untuk mendapatkan 

informasi sehubungan dengan pendapatan yang akan diperoleh oleh anggota 

koperasi dalam periode tahun buku berjalan. Untuk mengetahui sejauh mana 

sejahtera atau tidaknya anggota dapat dilihat dari pembagian SHU tersebut. 
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Karena begitu banyaknya indikator untuk mengukur kesejahteraan anggota, maka 

dalam hal ini penulis hanya membatasi pada pendapatan Koperasi dengan SHU. 

Kesejahteraan anggota dapat dilihat dari keadaan hasil pembagian pendapatan di 

koperasi tersebut. 

Tabel 1.1 

Laporan Sisa Hasil Usaha Rat Koperasi Rattiga Tahun Buku 2013-2017 

 

Tahun Jumlah SHU 

2013 30,185,500 

2014 50,725,000 

2015 50.020,000 

2016 57,628,500 

2017 58,794,000 

 

Berdasarkan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) RAT Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten 

Wajo dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan jumlah SHU 

mengalami kenaikan Dimana pada tahun 2013 jumlah SHU sebanyak 30,185.500 

dan pada tahun 2014 jumlah SHU sebanyak 50,725,000 ,pada tahun 2015 jumlah 

SHU sebanyak 50,020,000, pada tahun 2016 jumlah SHU sebanyak 57,628,500 

dan pada tahun 2017 jumlah SHU sebanyak 58,794,000 dan pada tahun 2017. Hal 

ini perlu menjadi perhatian serius bagi pengurus Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo 

untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah SHU yang diperoleh.  
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Koperasi adalah organisasi swadaya yang menjalankan usaha. Oleh karena 

itu, pengelolaan koperasi tidak jauh berbeda dengan badan usaha lain, yaitu harus 

dapat dikelola secara efisien agar dapat memberikan cooperative effect pada 

anggotanya. Demikian halnya dengan keberhasilan Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo 

tidak terlepas dari hasil pendapatan dan dukungan partisipasi anggotanya. 

Kenyataan menunjukan bahwa pendapatan dan partisipasi anggotanya 

menunjukan gejala yang bervariasi dan dengan lingkungan usaha pada saat ini 

yang tidak menentu.  

Keberhasilan usaha koperasi dapat diketahui dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan 

dari SHU ini sekaligus dapat diketahui tinggi rendahnya persentase partisipasi 

yang diberikan anggota terhadap koperasi itu sendiri. Kondisi semacam ini 

merupakan gambaran kondisi koperasi di Indonesia secara umum. Kenyataan ini 

mendorong keinginan peneliti untuk mengungkapkan lebih lanjut tentang 

pengaruh pendapatan koperasi dan partisipasi anggota terhadap kesejahteraan 

anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan 

Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan mengangkat Judul “Pengaruh Pendapatan Koperasi Dan Partisipasi 

Anggota Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten 

Wajo 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pendapatan koperasi dan partisipasi anggota berpengaruh secara 

parsial terhadap kesejahteraan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo? 

2. Apakah pendapatan koperasi dan partisipasi anggota berpengaruh secara 

simultan terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten 

Wajo? 

3. Variabel manakah yang  paling dominan berpengaruh terhadap kesejahteraan 

anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan 

Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan Penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis: 

1. Pengaruh  pendapatan koperasi dan partisipasi anggota terhadap 

kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

2. Pengaruh pendapatan koperasi  dan  partisipasi anggota terhadap 

kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 
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3. Variabel yang paling mempengaruhi kesejahteraan anggota Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo. 

 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui serta membuktikan teori-teori 

yang  berkenaan dengan penulisan skripsi ini.  

2. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat dijadikan bahan 

rujukan/referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan 

dengan permasalahan dari skripsi ini, serta pihak lain yang memiliki 

perhatian terhadap pengaruh pendapatan koperasi dan partisipasi anggota 

terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia. 

3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya 

pemerintah Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu co yang artinya samasama, 

dan operation yang berarti bekerja atau bertindak. Secara harfiah koperasi berarti 

bekerjasama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama 

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Menurut Fray dalam 

Hendrojogi : “Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama 

yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak 

pemikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup 

menjalankan kewajibanya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding 

dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi” 

Menurut Arifinal Chaniago, Koperasi adalah suatu perkumpulan 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan 

kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara 

kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah 

para anggotanya. 

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 tahun 2009 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi 

dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Nampak ada 
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perbedaan pengertian Koperasi antara tertulis dalam UU No. 12/1992 dengan    

UU No. 25/2009. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi 

adalah badan usaha ekonomi rakyat yang beranggotakan orang perorang atau 

badan hukum koperasi yang bekerja sama dalam bidang ekonomi dan sosial 

berdasarkan prinsip persamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. 

2.2 Landasan Koperasi Indonesia  

Pendirian koperasi memerlukan landasan yang kokoh. Landasan koperasi 

terdiri atas landasan idiil, landasan struktural, landasan mental, dan landasan 

operasional. 

a. Landasan Idiil 

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Oleh karena itu, semua kegiatan 

koperasi harus menerapkan sila - sila Pancasila agar dapat mencapai cita - citanya 

serta menjadi landasan moral bagi seluruh anggota koperasi di Indonesia. 

b. Landasan Struktural 

   Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945, khususnya Pasal 

33 ayat (1). Dalam pasal 33 ayat (1) terkandung makna bahwa segala kegiatan 

koperasi adalah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

c. Landasan Mental 

   Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan 

kesadaran pribadi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan 

terhadap anggota koperasi yang lain. Rasa kesetiakawanan tersebut harus diikuti 
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oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan 

kesejahteraan anggota koperasi.  

d. Landasan Operasional 

   Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan 

ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi 

dalam melakukan tugas masing - masing. 

 

2.3 Prinsip Koperasi dan Ciri-Ciri Koperasi 

Dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tertulis 

pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan 

prinsip koperasi. Berikut prinsip koperasi: 

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 

2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. 

3. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang 

dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing 

anggota. 

4. Modal diberi balas jasa secara terbatas.Apabila modal sedikit pembelian balas 

jasa juga sedikit dan begitupun sebaliknya. 

5. Koperasi bersifat mandiri. 

6.  Pendidikan perkoperasian.  

7. Kerjasama antar koperasi.  
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Ciri-Ciri Koperasi di Indonesia pada umumnya mempunyai ciri sebagai 

berikut: 

1. Koperasi merupakan kumpulan beberapa orang & bukan kumpulan modal. 

maksudnya adalah koperasi mempunyai fungsi untuk menyejahterakan 

anggota-para anggotanya. 

2. Semua kegiatan yang terjadi di dalam koperasi dilakukan dengan bekerja sama 

& bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, & kewajiban 

anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial. 

3. Semua kegiatan yang terjadi di dalam koperasi didasari pada kesadaran para 

anggota, bukan atas dasar intimidasi, ancaman, atau campur tangan dari 

berbagai pihak lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan 

koperasi. 

4. Tujuan ideal koperasi ialah untuk kepentingan bersama para anggotanya 

2.4 Jenis-jenis Koperasi 

Jenis koperasi menurut usaha yang dilakukan dibagi menjadi empat, yaitu: 

1. Koperasi Produksi adalah koperasi yang membuat suatu barang, yang 

menghasilkan sesuatu atau yang memberikan jasa.  

2. Koperasi Distribusi atau dengan istilah yang lebih umum Koperasi Konsumsi 

ialah koperasi yang membeli dan menjual hasil produksi atau barang dagangan.  

3. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang 

memberikan pinjaman pada anggotanya.  
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4. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang melakukan lebih dari satu jenis 

usaha tersebut.  

5. Koperasi Jasa adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan 

atau jasa kepada anggota koperasi. 

Sedangkan jenis koperasi menurut golongan masyarakat yang berpadu dalam 

mendirikannya dibagi menjadi:  

1. Koperasi Pegawai Negeri, yang anggotanya terdiri dari para pegawai negeri 

dalam suatu daerah kerja.   

2. Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata, yang merupakan wadah 

penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota angkatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya.  

3. Koperasi wanita, koperasi guru, koperasi veteran, koperasi kaum pensiunan 

dan sebagainya, yang masing-masing berusaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggotanya dalam golongannya masing-

masing. 

 

2.5 Pendapatan Koperasi 

Kieso,Warfield dan Weygantd 2011;955) Pendapatan adalah arus masuk 

bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu 

periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Skousen,Stice dan Stice (2010;161) 

Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari 
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pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain 

yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung. 

Berdasarkan pengertian pendapatan beberapa sumber tersebut dapat penulis 

simpulkan, Pendapatan adalah arus masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam 

modal. Pendapatan hanya terdiri atas arus masuk bruto dari manfaat ekonomiyang 

diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri 

 Menurut pasal 45 ayat 1, uang selisih dari laba operasi dari setiap unit barang 

yang diterima koperasi dari anggota tersebut, dibukukan oleh koperasi sebagai 

pendapatan koperasi. Sebagai pembanding, bila perusahaan non koperasi selisih 

harga tersebut disebut margin harga atau mark-up. Kewajiban anggota pemilik 

koperasi, bukan saja harus memodali koperasi, tetapi juga harus memberikan 

kontribusi dalam keseluruhan biaya operasional koperasi. Biaya-biaya operasional 

tersebut adalah biaya umum (overhead) untuk rapat anggota, pengurus, rapat-

rapat, tata usaha dan sebagainya dan biaya-biaya tetap lainnya serta biaya 

variabel. 

Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan 

penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan 

disebut sisa hasil usaha.pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan 

anggota diakui sebesar partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah 

penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam  kegiatan pengadaan barang dan 

jasauntuk anggota, Partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima 
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atau dibayar oleh anggota yang mencangkup beban pokok  dan partisipasi neto. 

Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto dihitung dari 

beban jual hasil produksi anggota baik kepada non-anggota maupun anggota. 

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui 

sebagai pendapatan (penjualan) dan di laporkan terpisah dari partisipasi anggota 

dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar hasil transaksi. Selisih antara 

pendapatan dengan beban produk transaksi dengan non anggota diakui sebagai 

laba atau rugi kotor dengan non anggota. 

  Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa : Dalam meningkatakan 

kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya dituntut untuk mempromosikan 

usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota 

melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti 

perkembangan bidang usahanya. Agar tujuan tercapai, setiap koperasi harus 

mampu menghasilkan pendapatan atau Sisa Hasil Usaha (SHU). Untuk dapat 

menghasilkan SHU dalam koperasi simpan pinjam, suatu koperasi tersebut harus 

mampu menjual jasa seperti jasa dalam berupa memberi pinjaman kepada 

anggotanya. 

  Menurut Tiktik Sartika Pratomo (2009) Pendapatan koperasi adalah 

penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya 

biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada 

pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi dan apabila SHU 

negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya 
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koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam 

sumber pendapatan utama adalah dari bunga piutang anggota yang bersumber dari 

pinjaman anggota dengan ditentukannya jumlah bunga yang harus dibayar oleh 

anggota setiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan besarnya 

persenan bunga yang akan dibayar. 

 

2.6 Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Menurut pasa 34 ayat (1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang di 

peroleh di dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan, dan biaya-

biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Ayat (2) dan pasal yang sama 

menyebutkan bahwa SHU berasal dari usaha yang diselanggarakan untuk anggota 

dan bukan anggota. Kemudian ayat (3) pasal ini juga menyatakan bahwa SHU 

yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk dan 

sosial. 

  Pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi diserahkan kepada kesepakatan 

para anggota koperasi yang kemudian di tuangkan dalam AD/ART Koperasi. 

SHU yang berasal dari anggota dalam kegiatan koperasi di bagikan untuk 

cadangan koperasi, untuk anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya, 

untuk dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi, dana 

sosial dan dana pembangunan  daerah kerja. 
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2.7 Partisipasi 

2.7.1 Pengertian Partisipasi 

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi 

adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. 

Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam 

menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala 

kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan 

tanggungjawab atas segala keterlibatan. 

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam 

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian 

tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. 

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) 

adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang 

mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi 

tanggungjawab bersama mereka. sedang menurut H.A.R Tilaar (2009: 287) 

mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk 

mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan 

antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikut 

sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya 

Dalam pengertian sempit partisipasi anggota dapat diartikan sebagai 

keikutsertaan anggota atau peran serta anggota.Peran serta adalah orientasi 

penilaian kolektif anggota sebagai suatu unsur mutlak suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Namun secara luas ada beberapa penadapat yang 
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mengemukakan tentang partisipasi anggota ini, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Soewardi (dalam Iriani, 2008:25) dalam tulisannya menurut pola partisipasi 

yang ideal dalam koperasi menjelaskan:“Partisipasi anggota adalah perwujudan 

kesetiaan seseorang atau sekelompok orang untuk bekerjasama dengan koperasi 

dengan harapan meraih keuntungan daripadanya tetapi telah diyakininya bahwa 

koperasi tersebut adalah miliknya yang merupakan wahana terbaik sebagai 

memilikinya untuk membawanya kepada kepentingan-kepentingan yang 

dirasakannya”. 

Dalam mengemukakan pengertian ini, Soewandi berpijak dari suatu pandangan 

yang realitis bahwa “Kesediaan seseorang akan timbul untuk bekerja sama dengan 

orang lain apabila ia meraih keuntungannya atau manfaat dari padanya”. Dari 

konsep ini dapatlah dikatakan bahwa partisipasi itu tidak dapat diwujudkan dalam 

bentuk, misalnya sebagai pelanggan yang setia, sebagai anggota yang disiplin 

membayar simpanan wajib, dan sebagainya.Akan tetapi partisipasi dari anggota 

yang diharapkan adalah lebih luas dari pada itu sebagaimana partisipasi anggota 

secara menyeluruh dalam aktivitas koperasi.  

 

2.7.2 Bentuk Partisipasi Anggota 

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi 

(Siti Irene A.D., 2011:58) terbagi atas partisipasi vertikal dan  partisipasi 

horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi 

tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak 

lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, 
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pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai 

prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi 

horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda 

permulaantumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara 

mandiri.Menurut Kokon Subrata (Widi Astuti, 2008:13), bentuk partisipasi terdiri 

dari beberapa hal yaitu: 

a. Turut serta memberikan sumbangan finansial. 

b. Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik. 

c. Turutserta memberikan sumbangan material. 

d. Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, 

petuah, amanat, dan lain sebagainya). 

2.7.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan 

program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. 

Misalnya saja faktor usia,terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan 

penghasilan. 

Sementara itu menurut Hendar (2010: 175), partisipasi dalam melaksanakan 

pelayanan yang disediakan oleh koperasi akan berhasil apabila ada kesesuaian 

antara anggota, program dan manajemen. Kesesuaian antara anggota dan 

manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan (kompetensi) 

dan kemauan (motivasi) dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya. Dalam hal 

pemupukan kepercayaan para anggota koperasi, kepercayaan itu hendaknya itu 
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hendaknya berdasarkan pengertian loyality based on understanding, bahwa 

dengan cara berkoperasi kesejahteraan para anggota dapat ditingkatkan melalui 

partisipasi secara aktif. 

Menurut Angell seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009)menyatakan 

bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, 

yaitu: 

a. Usia 

Faktor usia merupakan faktor  yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.Mereka dari kelompok 

usia menengah ke atas dengan keterikatan moralkepada nilai dan norma 

masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi 

daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 

b. Jenis kelamin 

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan 

bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa 

dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus 

rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah 

bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang 

semakin baik. 

c. Pendidikan 

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.Pendidikan 

dianggap dapat mempengaruhi sikap hidupseseorang terhadap lingkungannya, 
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suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh 

masyarakat. 

d. Pekerjaan dan penghasilan 

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang 

akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan 

penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong 

seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. 

Pengertiannya bahwa untukberpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung 

oleh perekonomian yang mapan. 

e. Lamanya tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya 

berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi 

seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa 

memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya 

yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. 

Jadi di dalam koperasi, kekuatan dari dalam sangat mendukung kemajuan 

koperasi adalah anggota yang berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa 

koperasi. Karena koperasi diperlukan kepercayaan untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang produktif. Lingkungan usaha tidak bisa diabaikan dengan begitu saja. 

Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya 

perusahaan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha/perusahaan 

adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro.  
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Dari pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

tingkat partisipasi anggota adalah: 1) pendidikan perkoperasian atau tingkat 

pengetahuan anggota tentang Perkoperasian untuk menambah kemampuan dalam 

berkoperasi; 2) baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh koperasi; 3) 

motivasi anggota berupa  dorongan mendapatkan manfaat dari koperasi; 4) 

kepuasan anggota akan semakin naik dengan semakin banyaknya kemajuan yang 

dicapai oleh koperasi ; 5) tingkat kepercayaan anggota; dan 6) lingkungan usaha. 

 

2.7.4 Indikator Pengukuran Partisipasi Anggota 

Partisipasi anggota pada koperasi merupakan wujud nyata kesediaan anggota 

untuk berperan serta dalam koperasi yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

diadaka koperasi yang melibatkan dan ditujukan kepada anggota, seperti 

menghadiri rapat anggota untuk menetapkan kebijakan dan pengambilan 

keputusan, melaksanakan kewajiban dalam pemupukan modal dan melakukan 

transaksi usaha dengan memberikan kritik dan saran, ususlan baik dalam rapat 

maupun diluar rapat, dengan harapandapat meningkatkan perkembangan koperasi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator untuk 

partisipasi anggota adalah:  

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota (kehadiran, 

keaktifan,dan penyampaian/mengemukakan pendapat/ saran/ ide/ gagasan/ 

kritik bagi koperasi).  
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b. Partisipasi dalam kontribusi modal (dalam berbagai jenis simpanan, simpanan 

pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, jumlah dan frekuensi menyimpan 

simpanan, penyertaan modal).  

c.  Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan (dalam berbagai jenis unit usaha, 

jumlah dan frekuensi pemanfaatan layanan dari setiap unit usaha koperasi, 

besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha yang dimanfaatkan, 

besaran pembelian atau penjualan barang maupun jasa yang dimanfaatkan, cara 

pembayaran atau cara pengambilan bentuk transaksi, waktu layanan).  

d. Partisipasi dalam pengawasan koperasi (dalam menyampaikan kritik, tata cara 

penyampaian kritik, ikut serta melakukan pengawasan jalannya oganisasi dan 

usaha koperasi). 

 

2.8  Kesejahteraan Anggota 

Kesejahteraan menurut Spicker diartikan sebagai “well-being ” atau kondisi 

sejahtera.Sejahtera berarti aman sentosa, makmur, dan selamat, artinya terlepas 

dari segala macam gangguan dan kesukaran. Kesejahteraan adalah salah satu 

aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial 

dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya 

kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah 

dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian. 

Menurut Undang- undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. 

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 
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dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial 

yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum 

terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh 

pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami 

hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan 

secara layak dan bermartabat. 

Menurut Albet Dan Hannel teori kesejahteraan secara umum dapat 

diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu classicalutilitarian, neoclassical welfare 

theory dan new contractarian approach”. Pendekatan classical utillatarial 

menekankan bahwa kesenangan (pleasur) atau kepuasan (utility) seseoarang dapat 

diukur dan bertambah. Berdasarkan pada pandangan diatas dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan 

(utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna 

mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu 

prilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasa sesuai dengan sumberdaya 

yang tersedia. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak 

indicator keberhasilan yang dapat diukur. Kesejahteraan masyarakat menengah ke 

bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh 

terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. 

Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan 

masyarakat golongan menengah kebawah. 
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Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisasi dari layanan layanan 

sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk mencapai standar-standar 

kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan 

dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan 

dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan 

keluarga maupun masyarakat. Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin 

kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang 

layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan 

derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir melakukan kegiatan tanpa 

gangguan sesuai dengan hak asasi manusia. 

Kesejahteraan yaitu suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang telah 

terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan 

sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan 

kebutuhan dasar lainya seperti lingkungan bersih, aman dan nyaman dan juga 

terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat 

kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat 

dijadikan ukuruan, antara lain adalah: 

1. Tingkat pendapatan keluarga.  

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran 

untuk pangan dengan non-pangan;  

3. Tingkat pendidikan keluarga.  
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4. Tingkat kesehatan keluarga. 

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. 

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: 

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 

bahan pangan dan sebagianya; 

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya; 

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, 

lingkungan budaya, dan sebagainya; 

4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya 

Untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, koperasi harus dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan manusia diatur dalam suatu seri 

tingkatan atau suatu hirarkhi menurut pentingnya masing-masing kebutuhan, 

dalam artian setelah kebutuhan-kebutuhan manusia pada tingkatan yang lebih 

terendah terpenuhi, maka muncullah tingkatan berikutnya yang lebih tinggi 

menuntut kepuasan. Di zaman modern sekarang ini, tidak ada manusia yang dapat 

hidup sendiri dan terlepas dari pengaruh lingkungan didalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Chaurmain Imam menyatakan, kebutuhan-kebutuhan 

manusia dapat dibedakan menurut : 

1. Kebutuhan manusia menurut jenisnya, yaitu :  

a. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan manusia untuk mempertahankan 

hidup. 
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b. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang lebih didasarkan kebutuhan 

untuk mendapatkan penghargaan, pujian ataupun meningkatkan 

kedudukan seseorang dipandang dari masyarakat sekitar.  

2.  Kebutuhan manusia menurut bentuknya, yaitu :  

a. Kebutuhan lahiriah adalah kebutuhan yang secara alami dirasakan oleh 

fisik atau jasmani.  

b. Kebutuhan rohaniah adalah kebutuhan pemenuhan keperluan yang 

rohaniah sifatnya. 

3. Kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu :  

a. Kebutuhan pokok yang artinya adalah kebutuhan utama yang harus 

dipenuhi sehingga menjamin manusia dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya secara wajar . 

b. Kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi 

kebutuhan pokok. 

4.  Kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu :  

a. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang menurut waktunya harus 

dipenuhi sekarang juga, agar manusia tidak memperoleh kesulitan. 

b. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi pada 

hari esok dan hari yang akan datang.  

Untuk mencapai suatu taraf hidup yang sejahtera dapat dicapai dengan 

adanya perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, yaitu pendapatan 

anggota yang didapat melalui kegiatan berkoperasi, yang di bagikan kepada 
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anggota, sesuai dengan hasil keuntungan koperasi. Menurut Sukamdiyo 

kesejahteraan lain yang didapat anggota koperasi adalah:  

1. Membangkitkan aspirasi dan pemahaman para anggota tentang konsep, 

prinsip, metode dan praktek serta pelaksanaan usaha koperasi. 

2. Mendorong dan menopang kebijakan pemerintah serta gerakan koperasi 

dalam rangka pembangunan sosial – ekonomi. 

3. Mengubah perilaku dan kepercayaan serta menumbuhkan kesadaran pada 

masyarakat, khususnya para anggota koperasi tentang arti penting atau 

manfaat bergabung dan berpastisipasi aktif dalam kegiatan usaha dan 

pengambilan keputusan koperasi sebagai upaya perbaikan terhadap kondisi 

sosial-ekonomi mereka. 

Badan Pusat Statistik, menjelaskan kesejahteraan adalah suatu kondisi 

dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumahtangga tersebut dapat 

dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dimensi kesejahteraan rakyat disadari 

sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat 

terlihat melalui suatu aspek tertentu. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Table 2.2  

Penelitian Terdahulu 

No.  Peneliti  Judul Kesimpulan Hasil Penelitian Objek formal 

1 Agustina,Yuni Pengaruh Pendapatan 

Koperasi terhadap 

Kesejahteraan 

Variable pendapatan koperasi 

terhadap variable 

kesejahteraan anggota 

Variabel yang ditelitinya 

sama, yaitu 

pendapatan dan 
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2.10 Kerangka Pikir 

Koperasi adalah badan usaha ekonomi rakyat yang beranggotakan orang 

perorang atau badan hukum koperasi yang bekerja sama dalam bidang ekonomi 

dan sosial berdasarkan prinsip persamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. 

Dalam meningkatkan pendapatan, anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, 

dituntut untuk dapat melakukan aktivitas penganekaragaman atau diversifikasi 

pendapatan. pendapatan yang diperoleh dari koperasi juga berkontribusi pada 

pendapatan rumahtangga anggota. Begitupun dengan partisipasi anggota dalam 

memerangi kegiatan koperasi .Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas 

Anggota (Studi 

Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia 

“DHARMA 

KARYA” Palembang 

berpengaruh positif dan 

signifikan 

kesejahteraan. 

2 A.Ahmad Zulfikar Pengaruh 

Partisipas

i Anggota 

terhadap 

Pendapata

n 

Koperasi 

di 

Kabupate

n Gowa 

 

Menyatakan partisipasi 

anggota koperasi 

terhadap tingkat 

pendapatan sangatlah 

berpengaruh mencapai 

80%,  

Variabel yang ditelitinya 

sama, yaitu 

partisipasi dan 

pendapatan 

3 Asriati N Pengaruh Partisipasi 

Anggota Terhadap 

Keberhasilan 

Koperasi 

Partisipasi anggota 

memberikan pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keberhasilan 

koperasi 

Variable yang diteliti sama 

yaitu partisipasi 
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dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat 

melalui suatu aspek tertentu. Badan Pusat Statistik .  

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari 

peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila 

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, 

sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam 

pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi 

rendahnya pendapataan. Apabila pendapatan seseorang atau masyarakat 

meningkat, maka kesejahhteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut 

meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan 

koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula 

tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan para 

anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak 

dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam 

bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata. 

Kerangka pemikiran analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Cabang Disdik Kecamatan Sajoangin 

Kabupaten Wajo  disajikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1  

 Skema Kerangka Pikir 

2.11 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga Pendapatan koperasi dan partisipasi anggota secara parsial  

berpengaruh terhadap kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

2. Diduga Pendapatan koperasi dan partisipasi anggota secara simultan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK 

INDONESIA (KPRI) DINAS 

PENDIDIKAN KECAMATAN 

SAJOANGING KABUPATEN 

WAJO 

 

PENDAPATAN KOPERASI 

(X1) 

PARTISIPASI ANGGOTA 

(X2) 

KESEJAHTERAAN 

ANGGOTA 

KOPERASI (Y) 

ANALISIS 

REGRESI 

LINEAR 

BERGANDA 
REKOMEND

ASI 
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3. Diduga Partisipasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas 

Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 
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    BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) RATTIGA di Jln. Pahlawan No. 14 Jalang Desa Akkajeng 

Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan 

waktu  pelaksanaan dilakukan selama sebulan, mulai bulan Desember 2018 

hingga Januari 2019. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan cara : 

1. Teknik Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikuntoro, 2010:140). Kuesioner 

yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data adalah kuesioner dalam 

bentuk checklist, dimana responden tinggal membubuhkan tanda check pada 

tempat yang telah disediakan. Dalam penelitian ini, penulis menyebar 64 

kuesioner sesuai dengan jumlah sampel. Setiap soal disediakan 5 (lima) 

jawaban dengan skor masing-masing, sebagai berikut : 
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Tabel 3.1: Alternatif Skor Jawaban Responden 

No. Alternatif jawaban Skor 

1 Sangat Baik 5 

2 Baik 4 

3 Cukup 3 

4 Kurang baik 2 

5 Sangat tidak baik 1 

Sumber : Dikembangkan Arikuntoro,( 2010:140) 

2. Studi Dokumentasi 

 Studi Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini dimaksudkan 

sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian yang 

dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik dilokasi penelitian 

maupun di instansi lain yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Studi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari instansi/lembaga 

meliputi, laporan kegiatan di instansi/lembaga yang relevan dengan fokus 

penelitian.  

3. Pengamatan Langsung (Observation) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau secara 

langsung. Dimaksudkan untuk mendapat keyakinan bahwa data yang diperoleh 

sebelumnya adalah benar. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar penelitian 

yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang diharapkan. 

Menurut Sugiyono (2014:115) mendefinisikan populasi sebagai berikut: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  semua anggota Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten 

Wajo yang memenuhi karakteristik tertentu dalam penelitian ini sebanyak 178 orang 

yang terdiri dari 3 pengurus, 1 penasehat, 3 pengawas dan selebihnya adalah anggota. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:116) mengatakan bahwa: 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut” 

Kemudian untuk keperluan penelitian, dari semua unit akan dipilih beberapa 

sampel sekurang-kurangnya sebesar (n). Dimana untuk mendapatkan (n) dalam 
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populasi maka rumus yang digunakan adalah rumus sloavin, maka sampel ditentukan 

sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝑑2 + 1
 

Keterangan : 

N = Ukuran populasi 

n = Jumlah sampel minimal 

d = Presisi yang digunakan 

1 = Angka konstan 

Jika dalam penelitian ini menggunakan presisi sebesar 10%, maka ukuran sampel 

minimal yang akan diteliti dari populasi 178 orang adalah sebesar: 

𝑛    =
178

178(0,1)2 + 1
 

                              n    = 64,028 dibulatkan 64 orang 

Dengan menggunakan presisi 10%, maka hasil perhitungan sampel minimal 

adalah 64 orang. selanjutnya , umtuk menentukan besarnya sampel pada masing-

masing tingkatan populasi di tentukan secara Simple random sampling. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu, yaitu 

penelitian yang datanya berbentuk angka (numeric) dan analisis datanya mengunakan 

statistic. Sedang  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner  dan pengamatan 

langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung 

oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber 

asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah Guru dan pegawai wilayah kecamatan sajoanging kabupaten wajo. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan 

dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data 

sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data 

tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. 

 

3.5 Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan ( explanation research) 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian penjelasan (explanation research) 

merupakan jenis penelitian dimana peneliti menjelaskan hbungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, menguji hipotesis berdasarkan teori 
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yang telah dirumuskan sebelumnya data yang telah diperoleh  dihitung melalui 

pendekatan kuantitatif ( sugiyono, 2011). Penelitian kausal meneliti hubungan sebab 

akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal menjelaskan pengaruh 

perubahan variasi nilai dalam satu variabel terhadap perubahan variasi nilai pada 

variabel lain. Dalam penelitian kausal,variabel independent sebagai variabel sebab 

dan variabel dependent sebagai akibat (Silalahi,2009). 

3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian merupakan hal yang utama dalam 

meningkatkan efektifitas proses pengumpulan data. Pengujian ini dilakukan agar pada 

saat penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan 

reliable (reliable), yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat 

digunakan. 

3.6. 1 Uji Validitas 

Validitas berasaldari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur 

atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang menghasilkan data 

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang 

memiliki validitas rendah. 
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Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan metode Pearson 

Product Moment, menurut Sugiyono (2010:276) dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛. ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2}. {𝑛. ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑥)2}
 

Keterangan: 

rxy =   Koefisien korelasi 

∑xy =   Jumlah perkalian variabel x dan y  

∑x =   Jumlah nilai variabel x 

∑y =   Jumlah nilai variabel y 

∑x2 =   Jumlah pangkat dari nilai variavel x 

∑y2 =   Jumlah pangkat dari nilai variabel y 

n =   Banyaknya sampel 

Untuk mencari nilai validitas di sebuah item kita mengkorelasikan skor item 

dengan total item-item tersebut. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka 

item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono 

(2010:179) yang harus dipenuhi yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a.Jika r ≥ 0,03 maka item-item tersebut dinyatakan valid. 

b.Jika r ≤ 0,03maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

3.6. 2 Uji Reliabilitas 

     Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability, pengukuran yang 

memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel 
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(reliable).Meskipun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti 

keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya  

namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana  

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan cronbach’s alpha. 

Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliable (reliable) 

jika koefisien variabelnya lebih dari 0,6 yang dirumuskan sebagai berikut: 

 𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑥
2

) 

Keterangan 

k =Jumlah soal atau pernyataan 

𝜎𝑖
2 = Variansi setiap pernyataan 

𝜎𝑥
2 = Variansi total tes 

∑ 𝜎𝑖
2=Jumlah seluruh variansi setiap soal atau pernyataan 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode 

deskriptif dan analisis dengan menggunakan model regresi untuk mengungkap 

kebenaran atau fakta yang akurat dari objek yang diamati, dan disesuaikan dengan 

teori atau dalil yang berlaku dan diakui. 
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Untuk mengetahui hubungan (kolerasi = r) antara satu variabel bebas terhadap 

variabel terikat, digunakan teknik kolerasi product moment, dengan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛. ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2}. {𝑛. ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑥)2}
 

Untuk memberi arti harga r (tingkatan hubungan), maka harga r dibandingkan 

dengan tabel interpretasi nilai seperti terlihat pada tabel 3.3. 

Besar kecil sumbangan setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 

ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut:  

KP = r2 x 100% 

Dimana : KP = Nilai Koefisien Determinan 

 r    =  Nilai Koefisien  

 Tabel 3.2  Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval koefiesien Tingkat hubungan 

0,80 - 1,000 Sangat kuat 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,40 - 0,599 Cukup kuat 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

 

Untuk menunjukkan pengaruh pendapatan koperasi dan partisipasi anggota 

terhadap kesejahteraan anggota koperasi pegawai republik indonesia cabang disdik 

kecamatan sajoangin kabupaten wajo, dapat dilihat melalui persamaan analisis regresi 

berganda berikut : 

Y = bo + b1X1 + b2X2 + ei .... 
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Dimana : 

 Y  =  kesejahteraan anggota 

 X1  = pendapatan koperasi 

      X2 = partisipasi anggota 

3.6.1 Uji t (Uji Parsial)  

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, 

pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa 

variable independen lain dianggap konstan. 

Menurut Sugiyono (2014:250), menggunakan rumus: 

𝑡
𝑟√𝑛 + 2

√√1 + 𝑟2
 

Keterangan:  

t = Distribusi t 

r = Koefisien korelasi parsial 

r2= Koefisien determinasi 

n = jumlah data  
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(t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

- H0 diterima jika nilai  thitung ≤ t tabel atau nilai sig > α –  

- H0 ditolak jika nilai thitung ≥  t tabel atau nilai sig < α  

Bila terjadi penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan, sedangkan bila Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan. 

Rancangan pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

antara variabel independent (X) yaitu pendapatan koperasi (X1), partisipasi anggota 

(X2), terhadap kesejahteraan anggota (Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:  

- Ho: β = 0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan  

- Ha : β ≠ 0 : terdapat pengaruh yang signifikan. 

3.6.2 Uji F (Pengujian Secara Simultan)  

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di 

dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F 

dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh pendapatan 

koperasi dan partisipasi anggota kesejahteraan secara simultan dan parsial. Menurut 

Sugiyono (2014:257) dirumuskan sebagai berikut: 
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𝐹 =
𝑅2/k

(1 − 𝑅2)/(n − k − 1)
 

Keterangan:  

R2 = Koefisien determinasi  

k = Jumlah variabel independen  

n = Jumlah anggota data atau kasus  

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan Ftabel yang diperoleh dengan 

menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree freedom = k 

(n-k-1) dengan kriterian sebagai berikut : 

- H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel atau nilai sig < α  

- H0 diterima jika Fhitung < Ftabel atau nilai sig > α 

Jika terjadi penerimaan H0 , maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan 

model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula 

pengaruh dari variabel-variabel bebas bebas secara simultan terhadap variabel terikat.  

Adapun yang menjadi hipotesis nol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

- H0: β1 = β2 = β3 = 0 : tidak berpengaruh signifikan 

- Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 : terdapat pengaruh yang signifikan 

1. Penetapan tingkat signifikansi Pegujian hipotesis akan dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α=0) atau tingkat keyakinan 

sebesar 0,95. Dalam ilmu-ilmu sosial tingkat signifikansi 0,05 sudah lazim 

digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar-

variabel yang diteliti.  
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2. Penetapan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis Hipotesis yang telah 

ditetapkan sebelumnya diuji dengan menggunakan metode pengujian statistik 

uji t dan uji F dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebgai 

berikut:  

Uji t:  

- H0 diterima jika nilai – ttabel < thitung < t tabel 

- H0 ditolak jika nilai –thitung < ttabel atau thitung < - ttabel 

Uji F: 

-  Ho ditolak jika fhitung > f tabel 

-  Ho diterima jika  fhitung ≤f tabel 

 

3.7 Definisi Operasional 

1. Pendapatan Koperasi 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman 

modal. 

2. Partisipasi Anggota 

 Partisipasi anggota, yaitu keterlibatan anggota untuk memikul kewajiban dan 

menjalankan hak keanggotaanya secara bertanggung jawab. Indikator partisipasi 

dalam penelitian ini antara lain: 
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a. Partisipasi pengambilan keputusan dalam rapat anggota Partisipasi anggota 

secara aktif yang meliputi kehadiran dan penyampaian pendapat, ide, gagasan 

dan kritik bagi koperasi dalam rapat anggota.  

b. Partisipasi dalam kontribusi modal Keikutsertaan anggota dalam membantu 

modal koperasi yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan 

sukarela dan penyertaan modal sesuai dengan kemampuan masing-masing.  

c. Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan Peran serta anggota dalam 

memanfaatkan pelayanan dari setiap unit usaha koperasi meliputi pembelian 

dan penjualan barang maupun jasa yang ada pada koperasi.  

d. Partisipasi dalam pengawasan koperasi Peran serta anggota koperasi dalam 

mengawasi jalannya usaha koperasi, menurut anggaran rumah tangga, 

peraturan-peraturan lainnya dan keputusan-keputusan bersama. 

3. Kesejahteraan Anggota  

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tingkat kesejahteraan masing – 

masing di ukur berdasarkan 4 Indikator dinyatakan sejahtera menurut Badan Pusat 

Statistik.  

5. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan 

pangan dan sebagianya; 

6. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya; 
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7. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, 

lingkungan budaya, dan sebagainya; 

8. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1 1 Sejarah Terbentuknya Koperasi 

KPRI “Rattiga” yang terdaftar pada tanggal 16 April 1986 dengan Badan Hukum 

No. 4821/Bh/VI-06/08-88 di Derektorat Koperasi Sulawesi Selatan. Para pendiri 

KPRI : Rattiga” yang dikuasakan oleh para anggota, diantaranya H. Suhendra, 

Nurdin, Mukhtar dan Baso Walinono yang semuanya bertempat tinggal di Sajoanging 

juga merupakan pegawai dari Kecamatan Sajoanging.  

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Rattiga” Kecamatan Sajoanging 

sekarang beralamatkan Jln. Pahlawan No. 14 Jalang Desa Akkajeng Kecamatan 

Sajoangin Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.  

Didirikan sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan 

PKM Provinsi Sulawesi Selatan No. 1729/BH/PAD.KWK/10XII/1995 tanggal 25 

Desember 1995. KPRI “Rattiga” yang sekarang diketuai oleh Abdurrahman S.Pd. 

Usaha yang dikelolah koperasi Rattiga dari awal berdirinya hingga sekarang 

adalah berfokus pada usaha pendanaan atau simpan pinjam.  

KPRI “Rattiga” senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan prima demi 

kesejahteraan seluruh anggota melalui peningkatan kinerja dan unit usahanya, karena 

apalah artinya koperasi tanpa dukungan dan partisipasi seluruh anggota, sebab 
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koperasi dibentuk oleh seluruh anggota dan demi kepentingan kesejahteraan seluruh 

anggota. 

 

4.1 .2 Visi Dan Misi 

Visi : 

Terwujudnya Lembaga Ekonomi dan Sosial yang tangguh yang mampu 

memberikan pelayanan prima kepada anggota Koperasi dalam meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan anggota 

Misi : 

1. Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif anggota Koperasi 

2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan pokok anggota 

3. Meningkatkan peran serta anggota Koperasi dalam pengembangan Koperasi ke 

arah yang lebih maju dan produktif 

4. Meningkatkan pembinaan anggota dalam pengembangan usaha 

5. Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan Koperasi 
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4.2.1 Job Deskription / Deskripsi Jabatan  

Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian pada struktur organisasi 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo yang telah digambarkan sebelumnya, adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengurus bertugas 

a. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar 

b. Mendorong dan memajukan usaha anggota  

c. Menyususn Rancangan Rencana Kerja serta rencana anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota 

d. Menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas 

untuk diajukan kepada rapat anggota 

e. Menyusun rencana pendidikan,pelatihan dan komunikasi koperasi untuk 

diajukan kepada rapat anggota 

f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib 

g. Menyelenggarakan pembinaan pegawai negeri secara efektif dan efisien 

h. Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar 

pengurus, buku daftar SMK dan risalah rapat anggota 

i. Melakukan upaya lain bagi kepentingan dan kemanfaatan dan kemajuan 

koperasi sesuai dengan tanggung jawab. 

Adapun wewenang dari pengurus sebagai berikut  

a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan 
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b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian 

anggota sesuai dengan ketentuan dalam AD dan ART serta Persus Koperasi 

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi 

sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota 

d. Mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa pengelola usaha 

e. Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada anggota pada rapat anggota 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 

2. Tugas dan wewenang ketua 

a. Melaksanakan kebijakan umum koperasi yang telah ditetapkan rapat anggota 

(RA) 

b. Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota 

pengurus lainnya 

c. Memimpin rapat anggota dan rapat anggota tahunan,serta atas nama 

pengurus memberikan laporan 

d. Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan 

memperhatikan usul dan saran, dan pertimbangan dari anggota pengurus 

lainnya 

e. Menjaga stabilitas organisasi kelembagaan dan usaha koperasi 

f. Menjadi supervise langsung dari manajer 

3. Tugas dan wewenang Sekretaris 
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a. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi, yaitu buku daftar 

anggota, buku daftar pengurus dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

b. Menyelenggarakan dan memlihara semua arsip-arsip 

c. Melakukan tugas kesekretarian dan menandatangani surat-surat keluar 

d. Memelihara tata kerja,merancang peraturan-peraturan khusus 

e. Menyusun laporan oraganisasi untuk kepentingan rapat anggota maupun 

kepentingan pejabat sesuai dengan peraturan yang berlaku 

f. Bertanggung jawab dalam bidang administrasi organisasi kepada ketua 

g. Melaksanakan penyampaian informasi dan motivasi kepada anggota 

h. Melaksanakan seleksi persyaratan penerimaan anggota dan karyawan baru, 

serta menampung saran-saran dari anggota maupun karyawan baik yang 

langsung kepada pengurus maupun melalui unit usaha untuk 

dievaluasi/dibicarakan dalam rapat anggota 

4. Tugas dan wewenang Bendahara 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran belanja bersama ketua dan anggota 

pengurus lainnya 

b. Membimbing dan mengawasi pemegang kas dan administrasi keuangan serta 

barang-barang secara tertib dan teratur sesuai dengan system pengendalian 

interen yang berlaku 

c. Mengendalikan agar pengeluaran tidak melampaui anggaran belanja  

d. Menandatangani surat-surat perjanjian bersama dengan ketua 
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e. Sewaktu-waktu mengadakan pengecekan atas kas dan bank serta persediaan 

barang, bertanggung jawab kepada ketua mengenai bidang keuangan dan 

administrasi serta ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi 

f. Menjadi supervise langsung terhadap manajer dana dan manajer pembiayaan 

5. Tugas dan wewenang Pengawas 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pengelolaan koperasi setiap 3 bulan sekali dan sekurang-kurangnya 6 bulan 

sekali 

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada 

pengurus,anggota dan pemerintah 

c. Dalam hal tertentu, pengawas mendapat persetujuan pengurus 

d. Biaya jasa audit ditanggung oleh koperasi dan dianggarkan dalam rancangan 

anggaran pendapatan dan belanaj koperasi 

e. Meneliti catatan,berkas, pembukuan anggaran dan barang serta bukti-bukti 

lainnya yang ada pada koperasi 

f. Mendapat segala keterangan yang diperlukan 

g. Memberikan koreksi, saran, dan peringatan kepada pengurus 

6. Tugas dan wewenang Penasehat 

a. Memberikan pertimbangan dan nasehat baik diminta maupun tidak diminta 

untuk kepentingan dan kemajuan koperasi 

b. Berfungsi sebagai penasehat 

c. Dapat menghadiri rapat anggota,rapat gabungan dan rapat pengurus 
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7. Tugas dan wewenang Manajer 

a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha dan pengelolaan unit simpan 

pinjam kepada pengurus koperasi 

b. Merencanakan penghimpunan dan penyaluran dana 

c. Menyusun anggaran operasional usaha simpan pinjam 

d. Menyeleksi/ menganalisis permohonan kredit serta mengambil keputusan 

realisasi kredit 

e. Bersama sama dengan pengurus menjalin kerja sama/ kemitraan dengan 

pihak ketiga salaam untuk kepentingan koperasi 

f. Bertanggung jawab pada opersional koperasi kepada pengurus 

g. Mengimplementasikan RAPB dan mencapai target SHU sebesar 100% dari 

RAPB 

8. Tugas Kabag Pinjaman 

a. Menjalankan perintah manajer berkaitan kebijakan pembiayaan 

b. Menyusun koordinasi pelemparan kredit penagihan dan mengkoordinir 

analisi kredit, kolektor dan administrasi pembiayaan maupun petugas 

lapangan lainnya 

c. Melaporkan hasil evaluasi kerja pejabat dibawahnya kepada manajer 

d. Koordinator kredit bertanggung jawab terhadap manajer tentang pembiayaan 

e. Bertugas melakukan pendampingan usaha anggota 

f. Supervise terhadap analisi pembiayaan, administrasi pembiayaan, maupun 

petugas dibawahnya 
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g. Supervise terhadap kontrak pinjaman dan pengikatan bangunan 

h. Memberikan masukan kepada manajer tentang besarnya bagi hasil 

pembiayaan dan perhitungan 

i. Berkoordinasi dengan manajer serta memberikan masukan tentang produk 

pesaing serta alternative pemecahan masalah-masalah pembiayaan 

9. Tugas Kabag Akuntansi 

a. Menjalankan perintah manajer 

b. Mengkoordinir teller atau kasir, pembukuan dan administrasi 

c. Melaporkan hasil evaluasi kerja pejabat dibawahnya kepada manajer serta 

mengoreksi semua voucher pembukuan 

d. Kabag akuntansi bertanggung jawab kepada manajer tentang kegiatan 

operasional harian kantor 

e. Menyusun dan menganalisis laporan keuangan 

f. Mengelola likuiditas 

g. Melakukan perhitungan dan pembayaran pajak  

h. Berkoordinasi dengan manajer dalam menyusun RAPB, program kerja dan 

rencana strategis 

10. Tugas Pengendalian Internal 

a. Menjalankan perintah manajer  

b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengendalian intern 

c. Memastikan bahwa penempatan dan pelaksanaan tugas masing-masing SDM 

sesuai dengan jobdiscriptionnya  
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d. Memastikan bahwa penempatan kebijakan, perlakuan akuntansi serta laporan 

keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi koperasi 

maupun SOM/SOP koperasi 

e. Mengevaluasi program kerja dan RAPB 

f. Memperifikasi segalabentuk bukti transaksi kas dan non kas 

g. Bekerjasama dengan Kabag Akuntansi dan pembukuan untuk memastikan 

bahwa pengelolahan usaha dilaksanakan dengan efektif,efesien,aman dan 

optimal 

h. Memastikan bahwa harta koperasi telah dinilai dan dicatat secara wajar dan 

benar 

11. Tugas Kasir 

a. Melayani anggota berkaitan dengan pengeluaran dan peenerimaan kas baik 

transaksi internal kantor maupun transaksi eksternal 

b. Kasir bertanggung jawab terhadap semua transaksi dan validitas mengoreksi, 

menghitung dan mecocokkan jumlah yang ada pada rekapitulasi, serta 

menjamin tidak adanya selisih kas 

c. Menjaga serta menjamin ketersediaan kas harian 

d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan rekening antar kantor maupun 

antar bank 

e. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan rekening simpanan dan rekening 

pembiayaan 
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4.3 Deskripsi Data 

4.3.1 Karakteristik Responden 

Didalam penelitian ini penulis menyebarkan 64 kuesioner  yang berisikan 19 

pernyataan yaitu, 5 pernyataan untuk variabel pendapatan koperasi, 7 pernyataan 

untuk variabel partisipasi anggota  dan 7 pernyataan untuk variabel kesejahteraan 

anggota kepada anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas 

Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Untuk mendapat gambaran 

mengenai  hal tersebut maka anggota koperasi  yang menjadi objek penelitian ini, 

akan di uraikan pengelompokkan  responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan 

status kepegawaian sebagai berikut: 

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi  ( Orang ) Persentase (%) 

Laki Laki 22 34,37 

Perempuan 42 65,62 

Total 64 100 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.1, jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan 

jumlah responden laki-laki, yakni 42 orang (65,62%) responden perempuan  

dibanding dengan 22 orang (34,37%) responden laki-laki. Hal ini 
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disebabkanperempuan pada umumnya lebih konsumtif daripada laki-laki, sehingga ia 

memutuskan  untuk lebih sering bertransaksi di koperasi. Melalui kegiatan ini  

responden perempuan menjadi lebih mengetahui bagaimana keadaan koperasi, 

sehingga berdampak pada tinggi- rendahnya tingkat kesejahteraan anggota koperasi. 

2. Karakteristik Berdasarkan Usia 

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan usia (Dian Friantoro, 2016) 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2  

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi  (Orang) Persentase (%) 

25 - 34 Tahun 12 18,75 

35 - 54 Tahun 44 68,75 

≥ 55 Tahun 8 12,5 

Jumlah 64 100 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Usia mampu menggambarkan siklus hidup manusia. Jika semakin dewasa usia 

seseorang, maka kecenderungan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya juga semakin 

tinggi. Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang sudah menikah, maka secara 

otomatis kebutuhan hidup pun semakin tinggi pula. Keadaan seperti ini terbukti pada 

tabel, dimana kelompok usia 35-54 tahun termasuk dalam kategori tinggi sebesar 

68,75%. Adanya kebutuhan yang besar menyebabkan kelompok usia ini untuk lebih 

sering bertransaksi di koperasi sehingga pemahaman kelompok usia ini mengenai 

keadaan koperasi cenderung tinggi. Sementara itu kelompok usia 25-34 tahun 

termasuk dalam kategori  sedang sebesar 18,75% sehingga belum begitu memikirkan 
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kebutuhan hidup, hal ini berdampak pada kurang maksimalnya anggota untuk 

bertransksi di koperasi yang menyebabkan kelompok usia ini tidak begitu mengerti 

keadaan koperasi. Adapun kelompok usia lebih dari 55 tahun yang hanya sebesar 

12,5% memang masuk dalam usia lanjut sehingga tidak lagi aktif dalam hal kegiatan 

berkoperasian, dan seluruh keadaan inilah yang pada akhirnya berdampak pada 

tinggi-rendahnya kesejahteraan anggota koperasi. 

3. Responden Berdasarkan Pendidikan  

Deskripsi karakteristik berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3  

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi  (Orang) Persentase (%) 

SMA  12 18,75 

Sarjana/ S1  46 71,87 

Lainnya 6 9,37 

Total 64 100 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Latar belakang pendidikan responden yang tergambarkan di tabel 12 menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan responden terbesar berada di tingkat S1 sebesar 71,87%, 

tingakt SMA sebesar 18,75 dan yang lainya berjumlah 6 orang atau 9,37%. Keadaan 

ini menjadi jawaban bahwa pendidikan yang tinggi mendorong seseorang untuk lebih 

mudah bertransaksi karena adanya gaji yang cenderung besar, melalui keadaan ini 

pula kesejahteraan anggota dapat lebih mudah dinilai. Selain itu pendidikan yang 
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tinggi menjadi salah satu alasan bagaimana seseorang dengan mudah 

mengidentifikasi kesejahteraan anggota melalui pengamatan dan pengalaman yang 

dirasakannya selama bertransaksi di koperasi. 

1. Karakteristik Berdasarkan Pengalaman Organisasi  

Deskripsi karakteristik berdasarkan pengalaman organisasi disajikan pada tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Organisasi 

Pernah/Tidak Frekuensi  (Orang) Persentase (%) 

Pernah  50 78, 13 

Tidak  14 21,87 

Jumlah  64 100 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengalaman 

organisasi sebesar 78, 13% dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki 

pengalaman organisasi sebesar 21,87%. Persentase ini menggambarkan bahwa 

melalui pengalaman organisasi yang didapatkan memudahkan seseorang untuk 

menilai ataupun merasakan kepuasan yang ada setelah melakukan transaksi di 

koperasi. Selain itu, pengalaman organisasi cenderung mendorong seseorang menjadi 

lebih aktif dalam kegiatan yang diikutinya dalam hal ini dalam berkoperasi sehingga 

menunjang anggota untuk mendalami dan memahami keadaan koperasi yang 

sekaligus akan mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat kesejahteraan anggota 

koperasi. 
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4.3.2 Penentuan Range 

Survay ini menggunakan skala likers dengan skor tertinggi di tiap pernyataanya  

adalah 5 dan skor terendah adalah 1. dengan jumlah reponden sebanyak 64 orang 

maka: 

Skor tertinggi: 64 x 5 = 320 

Skor terendah: 64x 1 = 64 

Sehingga range untuk hasil survey  
320−64

5
 = 51,2 

Range skor: 

64  – 115,2 = Sangat Tidak Baik(1) 

11 5, 3 – 166,4  = Kurang Baik (2) 

166,5 – 217,6 = Cukup (3) 

217,7 – 268,8  = Baik (4) 

268,9 – 320  = Sangat Baik (5) 

 

4.4 Analisis Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi variabel menggambarkan tanggapan-tanggapan responden mengenai 

indikator-indikator dan penghitungan skor bagi semua variabel, antara lain: variabel 

pendapatan koperasi, partisipasi anggota  dan kesejahteraan anggota. Untuk menguji 

pengaruh antar variabel digunakan sampel sebanyak 64 orang anggota Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging 

KabupatenWajo. Pada deskripsi data ini disajikan informasi data meliputi Mean (M), 
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Median (Me), Modus (Mo), Standar Deviasi (SD), nilai minimum, dan nilai 

maksimum. Deskripsi data ini juga menyajikan distribusi frekuensi dan diagram 

batang untuk masing-masing variabel penelitian. Berikut ini rincian hasil pengolahan 

data yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS 20.00 for windows. Untuk melihat 

kecenderungan dari masing-masing variabel, maka dari skor-skor yang diperoleh 

tersebut kemudian dibagi dalam 3 kategori tingkat kecenderungan variabel. 

Pengkategorian dilakukan berdasarkan mean ideal dan standar deviasi ideal yang 

diperoleh: 

X ≥ Mi + 1 Sdi  = Tinggi / Baik  

Mi – 1 SDi ≤ X < Mi + 1 Sdi  = Sedang / Cukup 

X < Mi – 1 Sdi  = Rendah / kurang 

Mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi) diperoleh berdasarkan rumus 

sebagai berikut : 

Mean ideal  = ½ (skor tertinggi + skor terendah)  

Standar deviasi ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

  (Saifudin Azwar, 2009: 109). 

dan untuk mengetahui hasil penilaian responden  terhadap masing masing item 

pernyataan, maka semua jawaban kuesioner di deskripsikan. adapun hasil penilaian 

responden  terhadap masing masing item sebagai berikut: 
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4.4.1 Pendapatan Koperasi  

Variabel pendapatan koperasi (X1) mempunyai lima pernyataan yang masuk 

dalam kuesioner. Berikut deskripsi dari variabel pendapatan koperasi: 

Tabel 4.5 

 Deskripsi Variabel Pendapatan Koperasi 

pernyataan Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

baik 

Sangat 

tidak 

baik 

SKOR 

X F % F % F % F % F % 

X. 1 10 15,62 32 50 22 34, 38 0 0 0 0 244 

X.2 5 7,81 34 53,13 25 39,06 2 3,12 0 0 234 

X. 3 10 15,62 31 48,43 21 32,81 2 3,12 0 0 241 

X.4 9 14,06 37 57,81 18 28, 13 0 0 0 0 247 

X.5 5 7,81 36 56,25 22 34, 38 1 1,56 0 0 237 

RATA –  RATA 240,6 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan anggota koperasi 

terhadap variabel pendapatan koperasi (X1) pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, berada 

pada range ke 4 (Tinggi). hal ini berarti responden setuju terhadap pernyataan yang 

tertuang di dalam kuesioner. 

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk variabel pendapatan koperasi diperoleh 

nilai maksimum sebesar 23; nilai minimum sebesar 12; Mean (M) sebesar 18.7968; 

Median (Me) sebesar 18.0000; Modus (Mo) adalah 18.00; dan Nilai Standar deviasi 

(SD) sebesar 1.57225. 
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Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah kelas = 1 

+ 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. Dari perhitungan 

diketahui bahwa n = 64 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3.3 log 64 = 6,96046 

dibulatkan menjadi 7 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai 

maksimal – nilai minimal + 1, sehingga diperoleh rentang data sebesar 23 – 12 + 1 = 

12. Sedangkan panjang kelas yaitu rentang/jumlah kelas (12/7 =1,7) dibulatkan 

menjadi 2. Adapun distribusi frekuensi berdasarkan kelas interval dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.6   

Distribusi Frekuensi Variabel Pendapatan Koperasi 

Kelas Interval Frekuensi Persentase(%) 

12–13 1 1,56 

14–15 2 3, 12 

16 –17 15 23, 43 

18–19 40 62.5 

20–21 4 6.25 

22–23 2 3, 12 

 64 100 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

 

 
Gambar 4.2. 

Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Pendapatan Koperasi 
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Berdasarkan tabel dan histogram di atas, dapat diketahui bahwa paling banyak 

responden memberikan tanggapan pada kelas interval 18–19 masing-masing 

sebanyak 40  responden atau sebesar 62.5%. Sedangkan paling sedikit pada kelas 

interval 12–13yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 1,56%.  

Jumlah butir pernyataan untuk variabel pendapatan anggota sebanyak 5 butir 

dengan rentang skor antara 12 sampai 23, rerata ideal 16,5 dan standar deviasi ideal 

1,5. Sehingga kriteria pengkategorian variabel pendapatan koperasii anggota dapat 

disajikan pada tabelberikut ini: 

Tabel 4.7 

 Kriteria Pengkategorian Variabel Pendapatan Koperasi 

Nilai  Frekuensi Persentase(%) Kategori 

X ≥ 18 46 71,87 Tinggi 

15≤ X < 18 17 26.56 Sedang  

X < 15 1 1,56 Rendah 

Jumlah 64 100  

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden memberikan 

tanggapan dengan kategori rendah, ditunjukkan dengan frekuensi sebanyak 1 

responden atau sebesar 1,56% , responden memberikan tanggapan dengan kategori 

sedang ditunjukkan dengan frekuensi sebanyak 17 responden atau sebesar 26.56% 

dan sisanya 46 responden berkategori tinggi yaitu sebesar 71,87%. Dari deskripsi 

variabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan koperasi di Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten 

Wajo berkategori tinggi. 
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4.4.2 Partisipasi Anggota 

Variabel Partisipasi Anggota (X2) mempunyai 7 pernyataan yang masuk dalam 

kuesioner. Berikut deskripsi dari variabel Partisipasi Anggota: 

Tabel 4.8 

 Deskripsi Variabel Partisipasi Anggota 

pernyataan Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

baik 

Sangat 

tidak 

baik 

SKOR 

X F % F % F % F % F % 

X. 1 3 4,68 32 50 29 45,31 0 0 0 0 230 

X.2 3 4,68 32 50 29 45,31 0 0 0 0 230 

X. 3 3 4,68 30 46,87 31 48,43 0 0 0 0 228 

X.4 6 9, 37 30 46,87 28 43,75 0 0 0 0 234 

X.5 3 4,68 36 56,25 25 39,06 0 0 0 0 234 

X.6 4 6,25 33 51,56 27 42, 18 0 0 0 0 233 

X.7 3 4,68 33 51,56 28 43, 75 0 0 0 0 231 

RATA –  RATA 231,4 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan anggota koperasi 

terhadap variabel Partisipasi Anggota (X2) pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, berada 

pada range ke 4 (Tinggi). Hal ini berarti responden setuju terhadap pernyataan yang 

tertuang di dalam kuesioner. 

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk variabel partisipasi anggota diperoleh 

nilai maksimum sebesar 32 nilai minimum sebesar 21; Mean (M) sebesar 25.4375; 

Median (Me) sebesar 25.0000; Modus (Mo) adalah 25.00; dan Nilai Standar deviasi 

(SD) sebesar 1.90134.  
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Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah kelas = 1 

+ 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. Dari perhitungan 

diketahui bahwa n = 64 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3.3 log 64 = 6,96046 

dibulatkan menjadi 7 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai 

maksimal – nilai minimal + 1, sehingga diperoleh rentang data sebesar 32 – 21 + 1 = 

12. Sedangkan panjang kelas yaitu rentang/jumlah kelas (12/7 =1,7) dibulatkan 

menjadi 2. Adapun distribusi frekuensi berdasarkan kelas interval dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 4.9 

 Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Anggota 

Kelas Interval Frekuensi Persentase(%) 

21–22 1 1,56 

  23–24 20 31,25 

25–26 28 43,75 

27 –28 11 17,18 

29–30 2 3,125 

31–32 2 3,125 

 64 100 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

 

 
 

Gambar 4.3. 

Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Anggota 
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Berdasarkan tabel dan histogram di atas, dapat diketahui bahwa paling banyak 

responden memberikan tanggapan pada kelas interval 25–26 masing-masing 

sebanyak 32  responden atau sebesar 43,75%. Sedangkan paling sedikit pada kelas 

interval 21–22 yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 1,56%.  

Jumlah butir pernyataan untuk variabel partisipasi anggota sebanyak 7 butir 

dengan rentang skor antara 21 sampai 32, rerata ideal 22 dan standar deviasi ideal 3,3. 

Sehingga kriteria pengkategorian variabel partisipasi anggota dapat disajikan pada 

tabel berikut ini: 

 

 

Tabel 4.10 

Kriteria Pengkategorian Variabel Partisipasi Anggota 

Nilai  Frekuensi Persentase(%) Kategori 

X ≥ 25, 3 43 67,18 Tinggi 

18,7 ≤ X < 25, 3 21 32,81 Sedang  

X < 18,7 0  Rendah 

Jumlah 64 100  

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden memberikan tanggapan 

dengan kategori tinggi ditunjukkan dengan frekuensi sebanyak 43 responden atau 

sebesar 67,18%  dan sisanya berkategori sedang  sebanyak 21 responden atau sebesar 

32,81%.Dari deskripsi variabel diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Anggota 
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di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo berkategori tinggi. 

 

4.4.3 Kesejahteraan Anggota 

Variabel Kesejahteraan Anggota (Y) mempunyai 7 pernyataan yang masuk 

dalam kuesioner. Berikut deskripsi dari variabel kesejahteraan anggota. 

Tabel 4. 11 

 Deskripsi Variabel Kesejahteraan Anggota 

Pernyataan Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

baik 

Sangat 

tidak 

baik 

SKOR 

X F % F % F % F % F % 

X. 1 4 6,25 29 45,31 31 48,43 0 0 0 0 230 

X.2 4 6,25 36 56,25 24 37,5 0 0 0 0 230 

X. 3 4 6,25 33 51,56 18 28,12 0 0 0 0 228 

X.4 13 20,31 36 56,25 13 20,31 0 0 0 0 234 

X.5 15 23,43 43 67,18 15 23,43 0 0 0 0 234 

X.6 9 14,06 34 53,12 21 32,81 0 0 0 0 233 

X.7 8 12,5 31 48,43 25 39,06 0 0 0 0 231 

RATA –  RATA 231,4 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan anggota koperasi terhadap 

variabel Kesejahteraan Anggota (Y) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, berada pada 

range ke 4 (Tinggi). Hal ini berarti responden setuju terhadap pernyataan yang 

tertuang di dalam kuesioner. 
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Hasil pengolahan data untuk variabel kesejahteraan anggota diperoleh nilai 

maksimum sebesar 32; nilai minimum sebesar 21; Mean (M) sebesar 26.5938; 

Median (Me) sebesar 26.0000; Modus (Mo) adalah 26.00; dan Nilai Standar deviasi 

(SD) sebesar 1.75227.  

Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah kelas = 1 

+ 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. Dari perhitungan 

diketahui bahwa n = 64 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3.3 log 64 = 6,96046 

dibulatkan menjadi 7 kelas interval. Rentang data dihitung dengan rumus nilai 

maksimal – nilai minimal + 1, sehingga diperoleh rentang data sebesar 23 – 12 + 1 = 

12. Sedangkan panjang kelas yaitu rentang/jumlah kelas (12/7 =1,7) dibulatkan 

menjadi 2. Adapun distribusi frekuensi berdasarkan kelas interval dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.12 

 Distribusi Frekuensi Variabel Kesejahteraan Anggota 

Kelas Interval Frekuensi Persentase(%) 

21–22 1 1,56 

23–24 3 4,68 

25–26 33 51,56 

27 –28 20 31,25 

29–30 5 7,81 

31–32 2 3,125 

 64 100 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 
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Gambar 4.4. 

Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Kesejahteraan Anggota 

Berdasarkan tabel dan histogram di atas, dapat diketahui bahwa paling banyak 

responden memberikan tanggapan pada kelas interval 25–26 masing-masing 

sebanyak 33  responden atau sebesar 51,56%. Sedangkan paling sedikit pada kelas 

interval 21–22 yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 1,56%.  

Jumlah butir pernyataan untuk variabel kesejahteraan anggota sebanyak 7 butir 

dengan rentang skor antara 12 sampai 32, , rerata ideal 22 dan standar deviasi ideal 

3,3. Sehingga kriteria pengkategorian variabel kesejahteraan anggota dapat disajikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 13 

  Kriteria Pengkategorian Variabel Kesejahteraan Anggota 

Nilai  Frekuensi Persentase(%) Kategori 

X ≥ 25, 3 43 67,18 Tinggi 

18,7 ≤ X < 25, 3 21 32,81 Sedang 

X < 18,7 0  Rendah 

Jumlah 64 100  

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden memberikan 

tanggapan dengan kategori sedang, ditunjukkan dengan frekuensi sebanyak 21 

responden atau sebesar 32,81% dan sisanya 43 responden berkategori tinggi yaitu 

sebesar 67,18%. Dari deskripsi variabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas 

Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo berkategori tinggi. 

 

4.5  Pengujian Validitas Dan Realibilitas 

4.5.1 Uji Validitas 

Analisis validitas berfungsi  menunjukkan tingkat kesahhan suatu insturment. 

Instrument yang sah memiliki validitas tinggi. Instrument dikatakan sah apabila 

mampu mengukur apa yang di inginkan, mampu mengungkapkan  data dari variabel 

yang di teliti secara tepat, tinggi rendahnya insrment menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran yang dimaksud. Dimana variabel 

df=n-2 dengan signifikan  5%. Jika r tabel ˂ r hitung  maka valid. 

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 64, df=64-2 maka r tabel 

sebesar. Butir pernyataan valid jika r tabel ˂ r hitung. Analisis output dapat dilihat  

dibawah ini. 

Tabel 4. 14 

 Hasil Uji Validitas 

Variabel Butir Nilai R Hitung Nilai Batas Status 

Pendapatan Koperasi 1 0,689 0,246 Valid 
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2 0,344 0,246 Valid 

3 0,542 0,246 Valid 

4 0,562 0,246 Valid 

5 0,365 0,246 Valid 

Partisipasi Anggota 1 0,488 0,246 Valid 

2 0,397 0,246 Valid 

3 0,695 0,246 Valid 

4 0,714 0,246 Valid 

5 0,430 0,246 Valid 

6 0,561 0,246 Valid 

7 0,631 0,246 Valid 

kesejahteraan anggota 1 0,696 0,246 Valid 

2 0,696 0,246 Valid 

3 0,676 0,246 Valid 

4 0,670 0,246 Valid 

5 0,799 0,246 Valid 

6 0,798 0,246 Valid 

7 0,822 0,246 Valid 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah dengan SPSS (2019) 

Berdasarkan tabel diatas uji validitas untuk butir variabel independen dapat 

diketahui keseluruhan 19 butir yang di uji, menunjukkan hasil yang valid (sah). 

Sedangkan butir pernyataan yang gugur untuk masing faktor  adalah tidak ada. 

4.5.2 Uji Realibilitas 

Selanjutnya analisis realibilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran 

diulang  dua kali atau lebih. Metode yang digunakan dalam analisis realibilitas adalah 

metode alpha-croncbach. Nilai alpha-croncbach ( r alpha) program spss ditunjukkan 

oleh besarnya nilai alpha(α). Kesejahteraan anggota realibilitas suatu variabel  

ditentukan  dengan membandingkang  nilai r dengan nilai 0,6 apabila r alpha ˃ 0,6  
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maka variabel yang di teliti  akan reliable. Adapun hasil analisis uji realibilitas 

variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada  tabel berikut; 

Tabel 4. 15 

 Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Nilai Batas Status 

Pendapatan Koperasi 0,720 0,6 Reliable 

Partisipasi Anggota 0,570 0,6 Reliable 

Kesejahteraan Anggota 0,910 0,6 Reliable 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah dengan SPSS (2019) 

Hasil uji realibilitas dalam tabel menunjukkan bahwa nilai apha  dari dimensi 

karakteristik individu terhadap kesejahteraan anggota anggota di Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten 

Wajo keseluruhan adalah  reliable (andal) karena lebih besar dari r tabel. Dari hasil 

analisis validitas dan realibilitas tersebut diatas, secara keseluruhan butir pernyataan 

dari tiap-tiap variabel dapat digunakan dan dapat didistribusikan kepada keseluruhan  

responden, karena tiap-tiap butir menunjukkan hasil valid dan reliabel. 

 

4.6 Analisis Data 

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu pendapatan koperasi 

dan partisipasi anggota terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, dapat 

dilihat melalui persamaan analisis regresi berganda berikut : 
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Y Y= b0 + b1X1 + b2X2 + ε 

  

Tabel 4.16 

 Analisis Regresi Coefficients(A) 

 

Model 

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) 21.835 3.785   5.769 .000 

  Pendapatan Koperasi .243 .115 .260 2.103 .040 

  Partisipasi Anggota .360 .119 .037 3.300 .000 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah dengan SPSS (2019) 

 

Dari tabel regresi diatas dapat diketahui bahwa b0 atau konstanta  sebesar 21.835 

artinya kedua variabel pendapatan koperasi (X1) dan partisipasi anggota (X2) 

mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten 

Wajo. Koefisien regresi variabel pendapatan koperasi (X1) sebesar 0.243, koefisien 

regresi variabel partisipasi anggota (X2) sebesar 0.360. Dengan demikian model 

persamaan garis regresi  yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

4.6.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.17  

Model Summary 

 

Y= 21.835+0,243+0,360+ε 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .216(a) .68 .038 1.83044 
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a  Predictors: (Constant), partisipasi anggota, Pendapatan koperasi 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah dengan SPSS (2019) 

 

Koefisien determinasi menyatakan besarnya kedalaman model yang digunakan, 

yaitu dalam mengukur besarnya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

dari persamaan regresi yang diperoleh. Hasil uji statistik pada model regresi diperoleh 

nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,216.  

Hal tersebut menunjukkan derajat korelasi antara variabel independen terhadap 

variabel dependennya sebesar 21,6%. Nilai R Square sebesar 0,68 menunjukkan 

angka koefisien determinasi (R²). Hal tersebut berarti variansi dalam keberhasilan 

koperasi dapat dijelaskan oleh pendapatan dan partisipasi anggota melalui model 

sebesar 68% dan sisanya 32 % berasal dari variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

 

4.7 Uji Hipotesis 

4.7.1 Uji-t Statistik 

Uji-t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial.Kriteria yang digunakan: 

a. Apabila nilai t hitung ˂ t tabel 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Apabila t hitung > t tabel 0,05, maka ada pengaruh variabel independen terhadap 

pengaruh dependen sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berikut ini hasil uji statistik dan pengujian hipotesis satu arah  pada model regresi. 
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Tabel 4. 18 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

 Coefficients(a) 

 

Model 

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients T Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta B 

Std. 

Error 

1 (Constant) 21.835 3.785   5.769 .000 

  Pendapatan Koperasi .243 .115 .260 2.103 .040 

  Partisipasi Anggota .360 .119 .037 3.300 .000 

a  Dependent Variable: kesejahteraan anggota 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah dengan SPSS (2019) 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan: 

a. Hasil pengujian hipotesis satu arah yang menghubungkan variabel pendapatan 

koperasi (X1) terhadap kesejahteraan anggota (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar 

2.103  dan t tabel sebesar 1.999. Oleh karena 2.103 > 1.999 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan pendapatan 

koperasi terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

b. Hasil pengujian hipotesis satu arah yang menghubungkan variabel partisipasi 

anggota (X2) terhadap kesejahteraan anggota (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar 

3,300  dan t tabel sebesar 1.999. Oleh karena 3,300 > 1.999 maka Ha ditolak dan 

Ho diterima yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan  partisipasi 
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anggota terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) RATTIGA Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

Jadi, pengujian hipotesis pertama yang menyatakan, bahwa Diduga Pendapatan 

koperasi dan partisipasi anggota secara parsial  berpengaruh terhadap kesejahteraan 

Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo dapat diterima. 

4.7.2 Uji F 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependennya. Kriteria yang digunakan adalah: 

-  Jika probabilitas (signifikansi)> 0,05 (α) atau F hitung < F tabel berarti hipotesis 

tidak terbukti maka H0 diterima Ha ditolak bila dilakukan secara simultan. 

-  Jika probabilitas (signifikansi)< 0,05 (α) atau F hitung > F tabel berarti hipotesis 

terbukti maka H0 ditolak dan Ha diterima bila dilakukan secara simultan 

Berikut ini hasil uji statistik dan pengujian hipotesis secara simultan pada model 

regresi. 

Tabel 4.19 

ANOVA(b) 

Mo

del   

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 14.978 2 7.489 2.235 .116(a) 

  Residual 204.381 61 3.351     

  Total 219.359 63       

a  Predictors: (Constant), pendapatan koperasi, partisipasi anggota 

b  Dependent Variable: kesejahteraan anggota 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah dengan SPSS (2019) 
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 Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai F sebesar  2.235 dan besarnya Sig. adalah 

0,116. Oleh karena nilai Sig. 0,001 lebih dari 0,05, maka keputusan yang diambil 

adalah Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan 

pendapatan koperasi  dan partisipasi anggota terhadap kesejahteraan anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo. 

4.7.3 Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dapat diketahui besarnya Sumbangan 

Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Besarnya SR dan SE dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 20 

 Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 

No Variabel Sumbangan Relatif 

(SR) 

Sumbangan  Efektif 

(SE) 

1 Pendapatan Koperasi 58,62% 12,72% 

2 Partisipasi Anggota 41, 37% 8,97% 

 Jumlah 100% 21,6% 

Sumber: Data Primer (kuesioner), diolah (2019) 

4.8 Pembahasan 

Hasil perhitungan statistik menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar 0, 216. Hal 

tersebut mengandung pengertian bahwa derajat korelasi antara variabel independen 

terhadap variabel dependennya sebesar 21,6%. Nilai R Square sebesar 0,68 

menunjukkan angka koefisien determinasi (R²). Hal tersebut berarti variansi dalam 
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keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan 

Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo dapat dijelaskan oleh pendapatan koperasi 

dan partisipasi anggota  melalui model sebesar 68 % dan sisanya 32 % berasal dari 

variabel lain. 

 

1. Pendapatan koperasi dan partisipasi anggota secara parsial  berpengaruh 

terhadap kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

Hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya koefisien regresi Pendapatan 

koperasi sebesar 0,243 dengan Sig. pada 0,040  dan koefisien regresi partisipasi 

anggota sebesar 0,036 dengan sig. 0,000 pada  menunjukkan adanya hubungan yang 

searah variabel Pendapatan koperasi dan partisipasi anggota terhadap kesejahteraan 

Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi 

Pendapatan koperasi dan partisipasi anggota yang ditunjukkan dari indikator-

indikator Pendapatan koperasi dan partisipasi anggota , maka semakin tinggi 

kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas 

Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa, “Diduga Pendapatan 

koperasi dan partisipasi anggota secara parsial  berpengaruh terhadap kesejahteraan 

Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo”, bisa diterima. Pendapatan koperasi mempunyai 
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sumbangan efektif sebesar 12,72% dan partisipasi anggotanya mempunyai 

sumbangan efektif sebesar 8,97%. 

Hasil ini mendukung  penelitian terdahulu A.Ahmad Zulfikar (2014) yang 

menyatakan bahwa partisipasi anggota koperasi terhadap tingkat pendapatan 

sangatlah berpengaruh mencapai 80%. 

 

2. Pendapatan koperasi  dan  partisipasi anggota secara simultan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan anggota  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

Hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai F sebesar  2.235 dan besarnya Sig. 

adalah 0,116. Oleh karena nilai Sig. 0,001 lebih dari 0,05, maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa Diduga Pendapatan koperasi  dan  partisipasi anggota secara 

simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota  Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo (Ha) 

dapat diterima. 

Variabel Pendapatan koperasi  mempunyai nilai koefisien 0,243 artinya setiap 

perubahan variabel Pendapatan koperasi  sebesar 1% maka akan meningkatkan 

kesejahteraan anggota  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas 

Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo sebesar 0,243 %. Begitu juga 

dengan variabel partisipasi anggota mempunyai koefisien korelasi 0,036 artinya 

setiap perubahan variabel partisipasi anggota sebesar 1% maka akan meningkatkan 
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kesejahteraan anggota  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas 

Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo sebesar 0,036 %. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0, 216 atau sebesar  21,6%. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa 21,6% kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo 

dipengaruhi oleh Pendapatan koperasi  dan partisipasi anggota. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh 

Agustina,Yuni (2016) yang menunjukkan bahwa variable pendapatan koperasi 

terhadap variable kesejahteraan anggota berpengaruh positif dan signifikan. Dan pada 

penelitian terdahulu Asriati N yang mengungkapkan bahwa partisipasi anggota 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan koperasi. 

 

3. Partisipasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas 

Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

Dalam definisi operasional, telah dijelaskan bahwa partisipasi anggota, yaitu 

kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaanya 

secara bertanggung jawab. Hal tersebut telah dibuktikan oleh hasil penelitian ini. 

Berdasarkan  hasil penelitian ini variabel partisipasi anggota (X2) terhadap 

kesejahteraan anggota (Y) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,300  dan t tabel sebesar 

1.999. Oleh karena 3,300 > 1.999  Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan 
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bahwa,  Diduga Partisipasi anggota merupakan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. ”, bisa diterima. 

Partisipasi anggota mempunyai sumbangan efektif sebesar 8,97%. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hendar dan Kusnadi (2005) yang meyatakan 

bahwa partisipasi memegang peranan penting yang menentukan dalam perkembangan 

koperasi, tanpa partisipasi anggota koperasi tidak akan dapat bekerja secara efisien 

dan efektif. Sukses tidaknya, berkembang tidaknya, bermanfaat tidaknya dan maju 

mundurnya koperasi akan sangat bergantung sekali pada peran partsipasi aktif dari 

perananggotanya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan koperasi dan Partisipasi anggota berpengaruh secara parsial terhadap 

kesejahteraan anggota koperasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan Hasil 

perhitungan statistik menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan 

terhadap  kesejahteraan anggota  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 

2. Pendapatan koperasi  dan  partisipasi anggota secara bersama-sama (simultan) 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan anggota  

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo. Dari hasil yang diperoleh menyatakan bahwa 

21,6% kesejahteraan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo oleh Pendapatan 

koperasi dan partisipasi anggota. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

3. Partisipasi anggota merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas 

Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Hal tersebut ditunjukkan 
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4. dengan hasil perhitungan statistik menunjukkan koefisien regresi partisipasi 

anggota sebesar 0,036 dengan sig. 0,000 dan memberikan sumbangan efektif 

terhadap kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo sebesar8,97%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo diharapakan kredit yang diberikan koperasi pada 

anggotanya dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan jumlah kredit yang 

disalurkan dan mempermudah prosedur dalam setiap kegiatan yang mana 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan 

Sajoanging Kabupaten Wajo telah memberikan hal positif terhadap 

perkembangan peningkatan kesejahteraan anggotanya.  

2. Hendaknya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan 

Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo mampu mempertahankan dan 

meningkatkan lagi partisipasi anggota melalui pemberian bonus, komisi, insentif 

serta memberikan suatu motivasi kepada para anggota koperasi. 

3. Hendaknya para pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo mengantisipasi 

kondisi lingkungan baik di dalam maupun di luar koperasi. Memperbaiki kinerja 



84 

 

 
 

koperasi pada operasi internal (seperti pembukuan/akuntansi), membantu 

menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konstituen eksternal 

(supllayer, investor, pemerintah) sertamenjaga standar perilaku bisnis yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan anggota di Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. 
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KUESIONER 
 

“Pengaruh Pendapatan Koperasi Dan Partisipasi Anggota Terhadap 

Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo” 

 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada progam strata-1 Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nobel Makassar, maka kami : 

Nama : Besse Tenri Awaru Marakdiah 

NIM : 2015211869 

Mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Koperasi Dan 

Partisipasi Anggota Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sajoanging 

Kabupaten Wajo” 

Dengan demikian kami sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara 

untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi dan pendapat 

Bapak/Ibu/saudara yang sesungguhnya. Data –data ini kami kumpulkan semata –

mata untuk tujuan akademis.  Atas kesediaan bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi 

kuesioner ini kami ucapkan terima kasih. 

            

        Hormat saya,  

         

       

 

                                                                               Besse Tenri Awaru Marakdiah 

  

  



 
 

 

 

KUESIONER  

 

 IDENTITAS RESPONDEN 

  

Nama :  

 

Jenis 

Ke

la

mi

n 

:  Laki 

l

a

k

i 

 Perempuan 

 

Usia :  20 - 29 Tahun  40 - 49 Tahun 

 

   30 - 39 Tahun  ≥ 50 Tahun 

 

Pendidka

n 

:  SMA  Sarjana  Lain- Lain 

 

Pekerjaan :  Tidak Bekerja  Pegawai BUMN 

 

   PNS  Wirausaha 

 

   Karyawan Swasta  Lainnya 

 

 Masa 

ker

ja 

:  1- 5 Tahun  6 - 10 Tahun 

 

   11- 20 Tahun  ≥ 20 Tahun 

 

Bapak/Ibu di mohon kesediaannya untuk memberikan tanggapan yang 

sesuai dengan pernyataan- pernyataan berikut, dengan memilih jawaban yang 

telah disediakan dengan memberikan tanda silang (X). Jika menurut bapak/ibu 

tidak ada jawaban yang tepat maka jawaban dapat diberikan pada  pilihan yang 

mendekati. Nilai atas jawaban yang  tersediakan adalah sebagai berikut; 

Sangat Baik :  Nilai 5 

Baik :  Nilai 4 

Cukup :  Nilai 3 

Kurang Baik  :  Nilai 2 



 
 

 

 

Sangat Tidak Baik :  Nilai 1 

  



 
 

 

 

N

o

. 

Pernyataan 1 2 3 4 5 

VARIABEL PENDAPATAN 

1.   Pendapatan yang saya peroleh setelah 

menjadi anggota koperasi 

mencukupi 

     

2.  Pengurus membagi SHU kepada anggota 

secara transparan.  

     

3.  Pembagian SHU yang saya peroleh 

meningkat setiap tahun.  

     

4.  Pembagian SHU kepada anggota segera 

dilaksanakan setelah RAT.  

     

5.  Pembagian SHU yang dilakukan oleh 

pengurus kepada anggota secara 

tunai. 

     

VARIABEL PARTISIPASI ANGGOTA 

1. Mengikuti secara rutin Rapat Anggota 

yang 

diadakan oleh koperasi 

     

2.  Memberikan saran - saran kepada 

pengurus 

dalam hal pengelolaan koperasi. 

     

3.  Memberikan saran – saran pada pengurus 

dalam penyusunan anggaran 

     

4.  Memberikan saran saat Rapat Anggota 

dalam 

penetapan rencana kerja dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Koperasi 

     

5.  Menggunakan hak suara dalam setiap 

pengambilan keputusan dalam Rapat 

Anggota 

     

6.  Memberikan saran dan suara dalam 

menilai 

pertanggungjawaban keuangan oleh 

pengurus 

     

7.  Melakukan pengawasan terhadap 

jalannya 

Organisasi 

     

VARIABEL KESEJAHTERAAN ANGGOTA 

1.  SHU yang dibagikan kepada anggota 

sesuai dengan kontribusi anggota 

pada koperasi. 

     

2.  Jumlah SHU yang dibagikan kepada 

anggota 

     



 
 

 

 

 

meningkat dari tahun ke tahun. 

3.  SHU yang dibagikan secara tidak 

langsung meningkatkan 

pendapatan anggota 

     

4.  Kebutuhan pokok Anggota tersedia dalam 

koperasi. 

     

5.  Kualitas kehidupan anggota meningkat 

setelah 

menjadi anggota koperasi 

     

6.  Kebijakan yang diberikan manajemen 

koperasi 

pegawai kepada anggota koperasi. 

     

7.  Fasilitas tabungan dan kredit yang 

diberikan oleh koperasi pegawai 

sangat bermanfaat bagi  

kesejahteraan anggota koperasi. 

     



 
 

 

 

 

HASIL KUISIONER PENELITIAN 

 

1. Variabel Pendapatan Koperasi 

 

No. 1 2 3 4 5 Total Skor 

1 3 4 4 4 4 19 

2 4 5 5 4 4 22 

3 4 4 4 5 4 21 

4 3 2 2 3 2 12 

5 4 3 3 4 3 17 

6 3 4 4 4 3 18 

7 5 3 5 5 4 22 

8 3 3 4 4 3 17 

9 4 4 3 5 3 19 

10 4 3 5 4 4 20 

11 4 4 4 3 3 18 

12 3 4 3 4 4 18 

13 5 3 5 4 3 20 

14 4 3 4 3 4 18 

15 5 2 3 5 3 18 

16 4 3 5 4 4 20 

17 3 4 4 3 3 17 

18 3 3 3 3 3 15 

19 4 4 4 5 3 20 

20 3 4 2 4 3 16 

21 4 4 4 3 3 18 

22 4 3 4 3 3 17 

23 3 4 5 4 4 20 

24 3 4 4 4 3 18 

25 5 3 4 3 4 19 

26 4 3 3 4 3 17 

27 5 4 4 5 5 23 

28 3 4 3 3 4 17 

29 4 3 3 4 3 17 

30 5 5 5 5 4 24 

31 4 4 3 4 4 19 

32 4 3 4 4 4 19 



 
 

 

 

33 4 4 4 4 3 19 

34 5 4 5 4 4 22 

35 4 4 4 3 4 19 

36 3 4 3 4 4 18 

37 5 3 3 4 4 19 

38 3 4 3 4 3 17 

39 4 3 3 3 4 17 

40 3 4 3 3 4 17 

41 4 3 4 3 4 18 

42 3 4 3 4 4 18 

43 4 5 4 5 5 23 

44 5 4 5 4 5 23 

45 4 3 4 3 4 18 

46 3 4 4 4 3 18 

47 4 4 3 4 4 19 

48 4 5 4 3 4 20 

49 3 5 4 4 3 19 

50 4 3 4 3 4 18 

51 4 4 3 4 4 19 

52 3 4 3 4 3 17 

53 4 3 4 3 4 18 

54 4 4 4 4 5 21 

55 3 4 4 5 4 20 

56 4 3 4 4 5 20 

57 3 4 3 4 4 18 

58 4 3 5 3 4 19 

59 3 4 4 4 3 18 

60 4 4 3 4 4 19 

61 4 3 4 4 4 19 

62 4 4 3 4 4 19 

63 3 3 4 4 4 18 

64 5 4 4 4 4 21 

∑ 244 234 241 247 237 1203 

 

 

 



 
 

 

 

 

2. Variabel Partisipasi Anggota 

No.  1 2 3 4 5 6 7 Total Skor 

1 3 4 3 4 3 4 3 24 

2 4 3 4 3 4 3 4 25 

3 4 4 3 3 4 4 3 25 

4 4 5 5 5 4 5 5 33 

5 3 4 4 3 4 4 4 26 

6 3 4 3 4 4 4 3 25 

7 3 3 4 4 3 3 4 24 

8 3 4 3 3 4 4 3 24 

9 4 3 4 3 3 3 4 24 

10 3 4 3 3 4 4 3 24 

11 4 4 4 4 3 4 4 27 

12 4 4 3 5 4 4 3 27 

13 3 3 4 4 4 3 4 25 

14 3 4 4 3 3 4 4 25 

15 5 3 3 4 3 3 3 24 

16 4 3 4 3 4 3 4 25 

17 3 3 3 4 4 3 3 23 

18 4 4 3 3 3 4 3 24 

19 3 3 4 4 3 3 4 24 

20 4 4 3 3 4 4 3 25 

21 3 4 3 4 5 4 3 26 

22 3 3 4 4 3 3 4 24 

23 4 4 3 3 4 4 3 25 

24 4 3 5 3 4 3 3 25 

25 4 3 3 4 4 3 3 24 

26 3 4 3 4 3 4 3 24 

27 4 3 4 3 4 3 4 25 

28 3 3 4 4 4 3 4 25 

29 4 3 4 3 4 3 4 25 

30 3 5 3 5 4 5 3 28 

31 4 3 4 3 3 3 4 24 

32 3 4 4 4 3 4 4 26 



 
 

 

 

33 4 3 3 4 4 3 4 25 

34 3 4 3 4 4 4 3 25 

35 4 4 4 4 3 4 4 27 

36 3 3 4 3 4 3 4 24 

37 4 4 3 5 4 4 3 27 

38 3 3 3 3 3 3 3 21 

39 3 3 3 4 3 4 3 23 

40 4 3 3 3 4 3 3 23 

41 3 4 3 4 3 4 5 26 

42 4 4 4 3 4 4 4 27 

43 4 4 3 3 4 4 3 25 

44 4 5 4 4 4 3 4 28 

45 4 3 3 3 4 4 5 26 

46 4 4 4 4 3 4 4 27 

47 5 4 4 4 5 4 4 30 

48 4 4 5 5 5 5 4 32 

49 4 4 3 3 4 4 3 25 

50 3 3 4 4 4 3 4 25 

51 3 3 4 3 4 3 4 24 

52 4 4 3 5 3 4 4 27 

53 3 3 4 4 3 3 4 24 

54 4 4 3 3 3 4 3 24 

55 3 3 4 4 3 3 4 24 

56 4 4 3 3 4 4 3 25 

57 3 3 4 4 3 3 4 24 

58 4 4 3 3 4 3 3 24 

59 3 3 4 4 4 5 4 27 

60 4 3 4 3 3 4 4 25 

61 4 3 3 4 4 3 3 24 

62 3 4 4 4 3 4 4 26 

63 5 4 3 4 3 4 3 26 

64 3 4 4 3 4 4 4 26 

∑ 230 230 228 234 234 233 231 1620 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. Variabel Kesejahteraan Anggota 

No. 1 2 3 4 5 6 7 Total Skor 

1 4 4 4 3 4 4 3 26 

2 4 3 4 4 4 5 4 28 

3 3 4 5 5 4 4 3 28 

4 4 3 5 4 4 3 5 28 

5 3 3 3 3 3 3 3 21 

6 3 3 4 4 4 4 3 25 

7 4 4 4 5 4 4 4 29 

8 5 3 3 4 4 4 3 26 

9 3 4 4 4 4 5 4 28 

10 4 4 5 4 4 4 3 28 

11 3 4 4 4 4 4 4 27 

12 3 4 3 4 4 4 3 25 

13 4 3 4 5 4 4 4 28 

14 3 5 3 4 3 4 4 26 

15 4 4 4 3 5 3 3 26 

16 3 4 3 5 4 3 4 26 

17 4 3 4 5 4 3 5 28 

18 3 4 5 4 3 4 3 26 

19 4 3 5 5 4 3 4 28 

20 3 4 4 4 5 4 3 27 

21 4 3 5 3 4 4 3 26 

22 3 4 5 4 3 3 4 26 

23 4 3 4 5 4 4 3 27 

24 3 4 3 4 3 3 5 25 

25 4 3 4 3 4 3 3 24 

26 3 3 4 4 3 4 3 24 

27 4 4 3 3 4 3 4 25 

28 4 3 4 4 3 3 4 25 

29 3 5 4 3 4 3 4 26 

30 4 3 3 4 4 5 3 26 

31 3 4 4 4 4 5 4 28 

32 4 3 4 3 4 4 4 26 



 
 

 

 

33 3 4 3 4 5 3 4 26 

34 3 3 5 3 4 4 3 25 

35 4 3 4 3 4 4 4 26 

36 3 4 3 4 4 5 4 27 

37 4 3 4 4 3 4 3 25 

38 3 4 4 4 4 3 4 26 

39 3 4 4 3 3 4 3 24 

40 3 4 3 4 4 3 5 26 

41 4 4 4 5 4 4 5 30 

42 4 3 3 4 4 4 4 26 

43 5 5 4 4 4 4 3 29 

44 4 4 5 5 5 5 4 32 

45 4 4 3 4 3 3 5 26 

46 5 3 4 4 3 4 4 27 

47 3 4 3 4 4 4 4 26 

48 3 3 4 5 4 4 3 26 

49 4 4 5 4 3 4 3 27 

50 3 3 4 4 4 3 4 25 

51 4 4 3 5 4 5 4 29 

52 3 3 4 4 4 4 5 27 

53 4 4 4 5 3 3 4 27 

54 3 4 5 4 5 4 3 28 

55 3 4 5 5 4 5 4 30 

56 4 4 3 5 4 4 5 29 

57 3 4 4 3 4 3 4 25 

58 5 4 3 4 3 4 3 26 

59 3 4 4 4 4 3 4 26 

60 4 5 4 4 5 5 4 31 

61 3 4 5 4 4 3 3 26 

62 4 4 4 3 4 4 4 27 

63 4 3 4 5 3 4 3 26 

64 3 4 3 4 4 4 4 26 

∑ 229 236 251 258 247 244 239 1704 

 

 

 



 
 

 

 

HASIL UJI VALIDITAS  

1. Hasil Validitas Pendapatan Koperasi 

 

 

 total X1 

X1. 

1 

 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

689** 

.000 

X1.2 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.344** 

.002 

X1.3 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.542** 

.000 

X1.4 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.562** 

.000 

X1.5 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.365** 

.000 

  

 



 
 

 

 

 
2.Validitas Partisipasi Anggota 

 
 totalX2 

X2. 

1

. 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.488** 

.000 

X2.2 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.397** 

.000 

X2. 

3 

Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.695** 

.000 

X2.4 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.714** 

.000 

X2.5 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.430** 

.000 

X2.6 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

561** 

.000 

X2.7 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.631** 

.000 

 

 



 
 

 

 

 
3. Validitas Kesejahteraan Anggota 

 
 totalY 

Y. 1. Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

696** 

.000 

Y.2 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

696** 

.000 

Y. 3 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.676** 

.000 

Y.4 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.670** 

.000 

Y.5 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.799** 

.000 

Y.6 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.798** 

.000 

Y.7 Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  

N 64 

.822** 

.000 

  

  



 
 

 

 

RELIABILITAS INSTRUMEN 

 
1. Reliabilitas Pendapatan Koperasi 

 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0 
 Excludeda 0 0 
 Total 64 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure 
 
 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

I

t

e

m 

.720 5 

 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale 

M

ea

n 

if 

Item 

D

el

et

ed 

Scale 

Var

ianc

e if 

Item 

Del

eted 

Corrected 

Item

- 

Total 

Corr

elati

on 

Cronbach's 

Alph

a 

if Item 

Delet

ed 

X1.1 40.91 16.400 .557 .674 

X1.2 40.69 18.559 .216 .720 

X1.3 40.81 17.606 .383 .699 

X1.4 40.75 17.030 .434 .691 

X1.5 40.74 18.721 .243 .715 
 
 
RELIABILITY 

/VARIABLES=x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA 

 /SUMMARY=TOTAL.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Reliabilitas Partisipasi Anggota 
 
 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0 
 Excludeda 0 0 
 Total 64 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
I
t
e
m 

.570 7 

 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale 

M

ea

n 

if 

Item 

D

el

et

e

d 

Scale 

Vari

ance 

if 

Item 

Dele

ted 

Corrected 

Item- 

Total 

Corr

elati

on 

Cronbach's 

Alph

a 

if Item 

Dele

ted 

X2. 

1 

16.87 4.614 .239 .553 

X2.2 17.18 4.624 .188 .574 

X2.3 17.27 3.543 .491 .429 

X2.4 40.75 17.030 .434 .691 

X2.5 16.87 4.667 .236 .553 

X2.6 17.13 4.114 .290 .535 

X2.7 17.27 3.754 .407 .475 
 
RELIABILITY 

/VARIABLES= x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA 

/SUMMARY=TOTAL. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



83 

 

84 

Reliabilitas Kesejahteraan Anggota 
 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0 
 Excludeda 0 0 
 Total 64 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
I
t
e
m 

.910 7 

  
 
 
 
 

Item-Total Statistics 
 

 Scale 

M

ea

n 

if 

Item 

D

el

et

ed 

Scale 

Varia

nce 

if 

Item 

Delet

ed 

Corrected 

Item- 

Total 

Corr

elatio

n 

Cronbach's 

Alph

a 

if Item 

Dele

ted 

Y. 1 29.43 26.380 .636 .904 

Y.2 29.53  25.726 .620 .905 

Y.3 29.73  26.333 .587 .907 

Y.4 29.78  26.306 .601 .906 

Y.5 29.47  25.489 .756 .897 

Y.6 29.51  25.043 .745 .897 

Y.7 29.66 24.463 .748 .897 
 
RELIABILITY 

/VARIABLES= y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7  

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA 

/SUMMARY=TOTAL. 
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