
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Koperasi 

 

 

Koperasi merupakan kata yang berasal dari kata Co–operatie (Belanda) 

atau Cooperation (Inggris), dalam bahasa Indonesia artinya kerja sama 

atau bekerjasama.  Pengertian koperasi di Indonesia menurut Undang–

Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

 

Hatta dalam (Sukamdiyo, 1997) mengemukakan pengertian koperasi yaitu 

usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 

berdasarkan tolong menolong.  Gerakan koperasi adalah perlambangan 

harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan self–help tolong 

menolong di antara anggota–anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa 

percaya diri sendiri.  Koperasi dalam persaudaraan merupakan semangat 

baru dan semangat tolong menolong diri yang didorong oleh keinginan 

memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip–prinsip seorang buat 

semua dan semua buat seorang.  Berdasarkan pendapat tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang 

beranggotakan orang–orang yang dijadikan sebagai gerakan ekonomi 

rakyat berasaskan kekeluargaan, memiliki landasan kegiatan berdasarkan 

prinsip–prinsip koperasi dan memiliki badan hukum bertujuan untuk 

menyejahterakan anggotanya.   

 

Tujuan koperasi menurut Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 

1945.  Tujuan koperasi diharapkan bisa tercapai sehingga koperasi mampu 

memberikan manfaat yaitu: (1) memenuhi kebutuhan anggotanya dengan 

harga yang relatif murah, (2) memberikan kemudahan bagi anggotanya 

untuk memperoleh modal usaha, (3) memberikan keuntungan bagi 

anggotanya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), (4) mengembangkan usaha 

anggota koperasi, dan (5) meniadakan praktik rentenir (pemerasan). 

 

Koperasi dalam menjalankan kegiatannya mempunyai beberapa prinsip 

sesuai dengan Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu: 

(1) keanggotaannya sukarela dan terbuka, (2) pengelolaan dilakukan 

secara demokratis, (3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing–masing, (4) pemberian 

balas jasa yang terbatas terhadap  modal, dan (5) kemandirian.  Prinsip lain 

mengandung beberapa hal yang harus dilakukan koperasi dalam 
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mengembangkan koperasi yaitu: (1) pendidikan perkoperasian, (2) kerja 

sama antarkoperasi. 

 

Jenis koperasi dapat dibagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi 

Konsumsi, Koperasi Produksi, Koperasi Jasa dan Koperasi Serba Usaha.  

Pembagian jenis koperasi berbeda menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan 

Koperasi, jenis koperasi dibagi menjadi Koperasi Desa, Koperasi 

Pertanian, Koperasi Peternakan, Koperasi Perikanan, Koperasi 

Kerajinan/Industri, Koperasi Simpanan Pinjam dan Koperasi Konsumsi.  

Koperasi Perikanan adalah koperasi yang anggota–anggotanya terdiri dari 

pengusaha–pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang 

kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan 

usaha perikanan yang bersangkutan.  Koperasi perikanan juga 

menjalankan usaha–usaha yang ada sangkut–pautnya secara langsung 

dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada 

pembelian atau penjualan bersama hasil–hasil usaha perikanan yang 

bersangkutan. 

 

2. Manfaat Koperasi 

 

 

Manfaat keanggotaan dalam koperasi sering disebut juga efek koperasi 

(cooperative effect).  Röpke (1992) menyebutkan dua komponen efek 

koperasi yaitu koperasi harus mampu bertahan melawan pesaing dan harus 

mampu merangsang anggota untuk berpartisipasi dalam pencapaian 

prestasi.  Efek koperasi tidak akan terjadi secara otomatis, namun 
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dihasilkan dan diperjuangkan oleh koperasi.  Mahri (2006) menyatakan 

orang akan tertarik menjadi anggota suatu koperasi hanya karena mereka 

akan memperoleh manfaat dari koperasi.  

 

a. Manfaat Ekonomi 

 

 

Manfaat utama yang diharapkan dari keanggotaan koperasi adalah 

dukungan koperasi terhadap kelancaran/kestabilan usaha dan kebutuhan 

konsumsi para anggota, seperti (Irawan, 2015): 

(1) Pemasaran hasil produksi para anggota dengan harga jual yang lebih 

tinggi dan atau lebih stabil. 

(2) Pengadaan input untuk anggota dengan harga beli yang lebih rendah 

dan atau lebih stabil. 

(3) Pengadaan kebutuhan konsumsi dengan harga, yang lebih murah dan 

atau stabil. 

 

Anggota koperasi seharusnya mendapat manfaat khusus dari koperasi 

karena sebagai pelanggan yang sekaligus sebagai pemilik anggota akan 

mendapat promosi khusus.  Kelayakan studi koperasi didasarkan atas 

dapat tidaknya menciptakannya manfaat khusus tersebut bagi anggota.  

Koperasi yang tidak dapat memberikan manfaat khusus bagi anggota 

tidak memenuhi kelayakan studi.  Manfaat yang diperoleh dari koperasi 

harus senantiasa lebih besar dari pada manfaat yang dapat diperoleh 

dari perusahaan non koperasi.  Keadaan demikian menunjukkan bahwa 

koperasi telah lulus dari cooperative test.  Hal ini berarti pula bahwa 

koperasi telah lulus dari market test, yakni koperasi dapat menghasilkan 
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manfaat–manfaat yang setidak–tidaknya sama dengan yang dihasilkan 

oleh perusahaan non koperasi.  Koperasi juga harus memenuhi 

participation test, yakni manfaat itu harus dapat direalisasikan kepada 

anggotanya (Irawan, 2015). 

 

Manfaat ekonomi bagi anggota koperasi sering disebut dengan istilah 

promosi ekonomi anggota, yang memiliki pengertian peningkatan 

pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi 

yang diperoleh sebagai anggota koperasi.  Tugas koperasi untuk 

menghasilkan manfaat ekonomi dalam upaya menunjang peningkatan 

kegiatan ekonomi anggota merupakan tugas pokok badan usaha 

koperasi yaitu menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam 

rangka memajukan kesejahteraan anggota (promotion of the members 

welfare).  Anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa (user–

owner oriented firm) yang sering disebut dual identity of the member, 

maka anggota harus memperoleh pelayanan yang optimal (user).  

Pelayanan optimal yang diterima anggota akan memberikan anggota 

manfaat ekonomi, maka anggota diharapkan akan berpartisipasi penuh 

terhadap kegiatan koperasinya.  Fungsi ekonomi yang harus dijalankan 

oleh koperasi adalah meningkatkan ekonomi anggotanya, dalam hal ini 

adalah bisnis anggotanya, bukan hanya mengejar Sisa Hasil Usaha 

(SHU) koperasi yang sebesar–besarnya.  Koperasi juga dapat digunakan 

sebagai pemasar produk anggota dan atau penyedia/pengadaan input 

yang dibutuhkan oleh anggota, termasuk modal (Irawan, 2015). 
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Koperasi diharapkan dapat mempromosikan ekonomi anggotanya 

melalui unit usahanya sehingga dengan manfaat tersebut, akan 

menumbuhkan kesadaran anggota untuk selalu berpartisipasi kepada 

koperasinya, baik yang bersangkutan sebagai pemilik maupun sebagai 

pengguna jasa.  Anggota sebagai pemilik (owner) akan berpartisipasi 

dalam menyetor modal, pengawasan dan pengambilan keputusan, 

demikian pula anggota sebagai pengguna jasa (user) akan selalu 

berpartisipasi dalam pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh 

koperasi, karena koperasinya dapat mempromosikan ekonomi anggota 

melalui pemberian insentif yang lebih dibandingkan bila anggota 

bertransaksi dengan perusahaan lain, seperti insentif harga pembelian 

yang lebih murah, insentif bunga pinjaman yang lebih kecil, dan harga 

jual produk yang lebih menguntungkan (Irawan, 2015). 

 

Irawan (2015) menambahkan manfaat ekonomi yang dapat diberikan 

tergantung pada jenis koperasi dan usaha yang dilaksanakan oleh 

koperasi tersebut.  Manfaat ekonomi terdapat empat macam, yaitu: 

(1) manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa 

bersama 

(2) manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama 

(3) manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi 

(4) manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU. 

 

Bentuk–bentuk manfaat ekonomi langsung dapat dilihat pada masing–

masing jenis koperasi berdasarkan pada kepentingan anggotanya, yaitu 
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koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi simpan pinjam 

(Irawan, 2015).  Manfaat koperasi secara umum dapat dilihat pada 

Gambar 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bentuk–bentuk manfaat ekonomi langsung 

 

Sumber: Tim Ikopin, Pedoman Umum Implementasi PSAK No. 29 

tahun 1999 dalam Irawan 2015 

 

 

Salah satu manfaat ekonomi langsung bagi anggota adalah berupa 

manfaat harga, yaitu harga barang dan jasa (dalam pembelian dan 

penjualan) dan harga uang (bunga dalam simpan pinjam).  Kegiatan 

pembelian pada koperasi konsumen terdapat manfaat harga yang berupa 

selisih antara harga barang dan jasa yang dibeli/konsumsi oleh anggota 

koperasi di koperasi dengan harga barang dan jasa yang 

dibeli/dikonsumsi oleh anggota koperasi di luar koperasi.  Harga barang 

yang dibeli di koperasi seharusnya lebih murah daripada harga barang  
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dan jasa apabila dibeli di luar koperasi, hal harga tersebut disebut 

manfaat efisiensi pembelian (Irawan, 2015). 

 

Kegiatan pemasaran atau penjualan pada koperasi produsen atau 

koperasi pemasaran terdapat manfaat harga yang berupa selisih antara 

harga barang dan jasa yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota 

koperasi dengan harga barang dan jasa yang dibayarkan oleh non 

koperasi.  Harga barang atau jasa yang dibayarkan oleh koperasi 

seharusnya lebih tinggi daripada harga barang atau jasa yang 

dibayarkan oleh non koperasi, hal tersebut disebut manfaat efektivitas 

penjualan (Irawan, 2015). 

 

Kegiatan simpan pinjam pada koperasi merupakan kegiatan yang ada di 

koperasi yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya 

melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi, 

calon anggota koperasi dan koperasi lain.  Kegiatan simpan pinjam 

terdapat: 

(1) manfaat efektivitas tabungan yaitu apabila besar bunga tabungan 

yang diterima anggota dari non koperasi lebih rendah daripada 

besar bunga tabungan yang diterima anggota dari koperasi, 

(2) manfaat efisiensi penarikan kredit yaitu apabila bunga kredit yang 

dibayarkan anggota kepada koperasi lebih rendah dari bunga kredit 

di luar koperasi, 

(3) manfaat lain misalnya dalam bentuk biaya transaksi kredit yang 

murah, persyaratan kredit yang ringan dan lain–lain (Irawan, 2015). 
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Manfaat ekonomi lain yang diberikan koperasi adalah pembagian sisa 

hasil usaha.  Tujuan utama dari pada koperasi adalah untuk 

menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya.  Sisa hasil usaha dalam perkoperasian sama dengan laba.  

Sisa hasil usaha adalah keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan 

setelah hasil penjualan dikurangi dengan biaya–biaya yang dikeluarkan 

untuk keperluan produksi, operasional, pemasaran, dan lain-lain.   

 

Samyono (1999) menjelaskan sisa hasil usaha yang diperoleh dari 

kegiatan utama perusahaan yang merupakan selisih dari pendapatan 

bersih dengan harga pokok penjualan dan beban usaha.  Pengertian sisa 

hasil usaha menurut Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian Bab IX Pasal 45, adalah: 

(1) Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang 

diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan biaya, penyusutan, 

dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang 

bersangkutan. 

(2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada 

anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-

masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan 

lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. 

(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat 

anggota. 
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Sisa hasil usaha akan menyangkut kelangsungan hidup koperasi 

tersebut.  Salah satu sumber modal yang digunakan dalam menjalankan 

aktivitas koperasi yaitu cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha.  

Sisa hasil usaha juga disisihkan sebagian untuk cadangan dan dana–

dana koperasi yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota dan 

sebagian lagi sisa hasil usaha ini dibagikan kepada anggota sesuai 

dengan besarnya kontribusi anggota terhadap pendapatan koperasi.  Arti 

dari sisa hasil usaha koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau 

penerimaan total (Total Revenue) dengan biaya–biaya atau biaya total 

(Total Cost) dalam waktu satu tahun (Sitio dan Tamba, 2001).  Hasil 

dari pembagian sisa hasil usaha berarti anggota telah menerima manfaat 

berupa manfaat ekonomi tidak langsung. 

 

Koperasi juga memberikan manfaat ekonomi lain kepada anggotanya.  

Manfaat ekonomi dapat dijadikan cara untuk meningkatkan partisipasi, 

salah satunya adalah melalui pemberian bonus atau tunjangan.  

Berbagai tunjangan yang diberikan koperasi kepada anggota dapat 

berupa tunjangan hari raya dan tunjangan kesehatan (Hendar dan 

Kusnandi, 1999). 

 

b. Manfaat Non Ekonomi 

 

 

Manfaat non ekonomi merupakan manfaat yang tidak dapat diukur 

dengan uang.  Manfaat ini menggambarkan apa yang dirasakan oleh 

anggota koperasi seperti kepuasan.  Teori kepuasan mendasarkan 

pendekatannya atas faktor–faktor kebutuhan dan kepuasan individu 
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yang menyebabkan bertindak/berperilaku dengan cara tertentu.  Teori 

ini memusatkan perhatian pada faktor–faktor dalam diri orang yang 

mengarahkan, menguatkan, mendukung dan menghentikan perilakunya.  

Maslow (1943) dalam Hasibuan (2013) mengemukakan teori motivasi 

yang dinamakan Maslow’s Need Hirerarchy Theory/A Theory of 

Human Motivation atau Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow.  

Hierarki kebutuhan dari Maslow ini diilhami oleh Human Science 

Theory dari Elton Mayo.  Teori Motivasi Abraham Maslow 

mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan mengikuti teori jamak, yakni 

seseorang berperilaku atau bekerja, karena adanya dorongan untuk 

memenuhi bermacam–macam kebutuhan.   

 

Maslow berpendapat kebutuhan seseorang itu berjenjang, artinya jika 

kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkat ke dua akan 

muncul menjadi yang utama.  Kebutuhan tingkat ke dua apabila telah 

terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ke tiga dan seterusnya sampai 

tingkat kebutuhan ke lima (Hasibuan, 2013).  Dasar teori hierarki 

kebutuhan Maslow: 

(1) Manusia adalah makluk sosial yang berkeinginan banyak.  

Keinginan ini terus–menerus dan hanya akan berhenti bila akhir 

hayatnya tiba. 

(2) Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivator 

bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan 

menjadi motivator. 
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Menurut Maslow (1943) dalam Hasibuan (2013), kebutuhan manusia 

tersusun menjadi jenjang hierarki, yaitu:  

(1) Kebutuhan fisik dan biologis (Physiological Needs) 

Kebutuhan fisik dan biologis merupakan kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup.  Contoh yang termasuk dalam kebutuhan 

ini adalah makan, minum, perumahan, udara, dan sebagainya.  

Keinginan akan kebutuhan ini merangsang seseorang untuk 

berperilaku atau bekerja giat. 

(2) Kebutuhan keselamatan dan keamanan (Safety and security needs) 

Kebutuhan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan 

keselamatan, kebutuhan akan kebebasan dari ancaman dan merasa 

aman.  Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk yaitu, pertama 

setiap orang membutuhkan keamanan dan keselamatan jiwanya di 

manapun ia berada, ke dua setiap orang membutuhkan keamanan 

dalam perekonomian dirinya. 

(3) Kebutuhan sosial (Affiliation or Acceptance Needs) 

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan akan sosial, teman, afiliasi, 

interaksi, dicintai dan mencintai.  Kebutuhan ini dibutuhkan karena 

merupakan alat untuk berinteraksi sosial, serta diterima dalam 

pergaulan kelompok pekerja dan masyarakat lingkungannya.  Pada 

asalnya manusia normal tidak akan mau hidup menyendiri seorang 

diri di tempat terpencil, ia selalu membutuhkan hidup 

berkelompok.  
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(4) Kebutuhan akan penghargaan atau prestise (Esteem or status 

needs) 

Kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan akan penghargaan 

dari karyawan dan masyarakat lingkungannya.  Idealnya 

penghargaan timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya 

demikian.  Pimpinan juga harus memperhatikan bahwa semakin 

tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat atau posisi 

seseorang dalam suatu organisasi, semakin tinggi pula 

penghargaannya.  Prestasi dan status dimanifestasikan oleh banyak 

hal yang digunakan sebagai simbol status itu.  

(5) Aktualisasi diri (Self Actualization) 

Aktualisasi diri adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan 

menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal 

untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan/ luar biasa.  

Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi seseorang 

secara penuh.  Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan 

sepenuhnya dapat berbeda satu dengan yang lainnya.  Pemenuhan 

kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para pimpinan perusahaan yang 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa memenuhi pemberian rasa 

puas akan kebutuhan manusia sangat penting.  Koperasi di Indonesia 

juga memperhatikan kebutuhan karyawan, pengurus dan anggotanya.  

Anggota harus dijamin memperoleh manfaat (ekonomi dan non 

ekonomi) dari layanan usaha koperasi.   
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Kepuasan anggota adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (Kotler dan Keller, 2009).  

Pendapat lain dikemukakan oleh Sumarwan (2003), kepuasan anggota 

merupakan dampak dari perbandingan antara harapan anggota sebelum 

pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh anggota dari produk 

yang dibeli tersebut.  Tjiptono dan Chandra (2005) mendefinisikan 

kepuasan anggota adalah respon anggota terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.   

 

Puas tidaknya pembeli diketahui setelah melakukan pembelian, 

tergantung pada kinerja tawaran dalam pemenuhan harapan pembeli.  

Kinerja yang berada di bawah harapan, maka menandakan bahwa 

anggota tidak puas.  Kinerja yang memenuhi harapan, maka 

menandakan bahwa anggota puas.  Kinerja yang melebihi harapan, 

maka menandakan bahwa anggota amat puas atau senang (Kotler dan 

Keller, 2009).   

 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan 

praktik pemasaran, serta merupakan faktor yang esensial bagi kegiatan 

bisnis.  Kotler (2003) menulis buku teks standar Marketing 

Management, menegaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya.  Definisi lain berdasarkan 



28 

 

disconfirmation paradigm (Oliver, 1997), menjelaskan bahwa kepuasan 

pelanggan dirumuskan sebagai evaluasi pascapembelian, maksudnya 

apabila persepsi terhadap kinerja tidak bisa memenuhi harapan, maka 

akan terjadi ketidakpuasan. 

 

Craig–Less (1998, dalam Tjiptono, 2005) mengemukakan pemahaman 

mengenai perilaku konsumen dalam konteks ketidakpuasan jauh lebih 

mendalam daripada dalam konteks kepuasan pelanggan.  Pemahaman 

ini berasal dari dua bidang penelitian utama, yaitu riset disonansi dan 

perilaku komplain.  Disonansi purnabeli berbeda dengan ketidakpuasan.  

Disonansi purnabeli yang dialami konsumen berkaitan dengan keragu–

raguan atas pilihan dan keputusan pembelian yang dilakukan.  

Konsumen bimbang apakah ia telah memilih produk yang tepat atau 

tidak pada situasi ini.  Faktor kecemasan/gelisah juga menjadi pencetus 

terjadinya disonansi.  Sebaliknya, situasi ketidakpuasan terjadi setelah 

adanya penggunaan produk atau mengalami jasa yang dibeli dan 

merasakan bahwa kinerja produk ternyata tidak memenuhi harapan 

(Tjiptono, 2005). 

 

c. Kualitas Pelayanan  
 

 

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.  Pelayanan merupakan 

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

demi terciptanya kepuasan pada konsumen itu sendiri dan perilaku 
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tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya 

transaksi (Kotler, 2009).  Sevice quality adalah suatu instrumen yang 

digunakan oleh pelanggan untuk menilai pelayanan atau jasa yang 

diberikan oleh perusahaan.  Kualitas jasa (service quality) harus dimulai 

dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. 

Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian 

menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan.   

 

Lima dimensi dari kualitas jasa (service quality), yaitu (Tjiptono, 2008):  

(1) keandalan (realibility) adalah kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan fungsi yang ditawarkan,  

(2) ketanggapan atau daya tanggap (responsivenes) adalah kesigapan 

karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan 

informasi dengan cepat,  

(3) jaminan (assurance) adalah untuk mengukur kemampuan dan 

kesopanan karyawan serta sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki 

oleh karyawan,  

(4) bukti langsung (tangibles) yang meliputi penampilan fisik, 

kebersihan dan kerapihan karyawan serta kelengkapan komunikasi,  

(5) perhatian (empathy) adalah tatacara yang digunakan penyelenggara 

pelayanan untuk menunjukkan rasa peduli dan perhatian kepada 

konsumen. 

 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM.IV/2007 tentang 
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Pedoman Pemeringkatan Koperasi menjelaskan bahwa pengukuran 

kepuasan pelanggan ini diukur berdasarkan apa yang dirasakan anggota 

(persepsi) terhadap kinerja pelayanan koperasi dibandingkan dengan 

apa yang diharapkan anggota terhadap kinerja pelayanan koperasi.  

Kepuasan anggota (customer satisfaction) dapat diukur menggunakan 

konsep Service Quality (ServQual) yang diperkenalkan oleh Zeithaml, 

Berry, dan Parasuraman (1988), yang isinya menyangkut aspek-aspek: 

(1) Tampilan fisik (tangibles), terdiri dari kondisi prasarana dan sarana 

kantor koperasi (kualitas koperasi, kenyamanan ruang koperasi dan 

sarana penunjang ruang di koperasi), fasilitas penunjang (dukungan 

peralatan penunjang operasional, dukungan penunjang kegiatan 

administrasi, kelengkapan sarana komunikasi yang tersedia dan 

dukungan prasarana fisik untuk ruang tunggu, tenaga counter, dan 

ruang karyawan administrasi), dan dukungan petugas pelayanan 

(kelembagaan dan kegiatan operasional koperasi yang telah 

didukung oleh karyawan koperasi, petugas lapang, serta struktur 

pengelolaan organisasi yang memadai). 

(2) Keterandalan (reliability), terdiri dari kecepatan dalam pelayanan 

(koordinasi karyawan di lingkungan intern koperasi, koordinasi 

karyawan koperasi dengan organisasi/instansi teknis lain yang 

berkepentingan, proses penanganan kelengkapan administrasi, 

pemeriksaan lapangan terkait dengan pelayanan yang diajukan 

anggota, dan penyelesaian proses pelayanan anggota sejak dari 

awal hingga akhir), ketepatan dalam pelayanan (ketepatan langkah–



31 

 

langkah proses pelayanan administrasi, kesesuaian dengan jadwal 

waktu yang ditetapkan, dan kemampuan untuk melayani secara 

benar sejak awal hingga akhir proses), dan kemampuan dan 

kesigapan dalam pelayanan (kesigapan yang ditunjukkan para 

petugas pelayanan, dan sikap profesional yang ditunjukkan petugas 

pelayanan). 

(3) Daya tanggap (responsiveness), ketanggapan petugas pelayanan 

(ketanggapan yang dimiliki petugas pelayanan dan ketanggapan 

dalam melayani keluhan–keluhan anggota) dan kemampuan dalam 

memberikan informasi (ketersediaan brosur/papan pengumuman, 

keberadaan petugas pelayanan informasi, dan ketepatan informasi 

yang diberikan). 

(4) Kemampuan dalam memberikan jaminan (assurance), kesopanan 

dalam pelayanan (keramahan sikap para karyawan koperasi dalam 

melayani, kejujuran sikap para karyawan koperasi dalam melayani) 

dan pemahaman dan pengetahuan petugas (jaminan dari para 

petugas pelayanan atas kemungkinan kehilangan/kerusakan berkas 

administrasi dan tingkat intelektualitas dan tanggung jawab 

petugas). 

(5) Perhatian dalam memberikan kemampuan personal (emphaty), 

terdiri dari perhatian petugas dalam melayani (pemahaman para 

petugas terhadap kebutuhan anggota dan sikap adil yang 

ditunjukkan petugas dalam melayani anggota) dan akses terhadap 

petugas pelayanan (kemudahan dalam menghubungi petugas dan 



32 

 

pembagian tugas di antara petugas sesuai dengan kepentingan dan 

jenis pelayanan). 

 

Pelayanan koperasi kepada anggota adalah jasa yang diberikan koperasi 

dalam memajukan usaha anggotanya.  Munkner (1989) menyatakan bahwa 

sesuai dengan tujuan koperasi, maka prioritas yang diberikan koperasi 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga pertumbuhan  

koperasi yang berkesinambungan bukanlah tujuan akhir melainkan 

merupakan pembenaran dalam kaitan dengan perbaikan kapasitas koperasi 

dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota.  Koperasi harus 

mewujudkannya melalui penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan 

keinginan anggota dengan penawaran harga, kualitas dan kondisi yang 

lebih menguntungkan anggota dari pada penawaran yang ditawarkan oleh 

pasar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada anggota. 

 

Karakteristik yang harus dimiliki oleh koperasi agar dapat disebut sebagai 

pusat pelayanan menurut Nasution (1990) dalam Mahri (2006) adalah: 

(1) mampu menyediakan sarana dan bahan kebutuhan masyarakat yang 

sesuai dengan kodrat sebagai manusia baik untuk kebutuhan konsumsi 

maupun untuk kegiatan produksi, 

(2) mampu berperan untuk membangkitkan inisiatif lokal agar semua 

masyarakat dapat meningkatkan peran sertanya dalam proses 

pembangunan dan menikmati hasil–hasil pembangunan tersebut, 

(3) dapat berperan sebagai sarana dalam proses transformasi struktural 

termasuk redistribusi faktor–faktor produksi dan pendapatan. 



33 

 

Pelayanan yang baik dari koperasi, akan meningkatkan partisipasi anggota.  

Koperasi sebagai organisasi ekonomi merupakan wadah berbagai kegiatan 

ekonomi masyarakat.  Pelayanan yang diberikan sesuai dengan bentuk dan 

kebutuhan anggota dapat meningkatkan partisipasi anggota.  Semakin 

besar manfaat ekonomi koperasi yang diterima anggota, maka semakin 

besar pula pendapatan rumah tangga yang akan diterima oleh anggota 

(Mahri, 2006).  Koperasi harus memberikan pelayanan yang baik agar 

anggota merasa puas sehingga partisipasinya semakin meningkat dan 

manfaat yang diterima anggota pun akan semakin besar. 

 

3. Partisipasi Anggota  

 

 

Syahrudin (2003) mendefinisikan partisipasi anggota adalah semua 

tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam melaksanakan kewajiban dan 

memanfaatkan hak–haknya sebagai anggota organisasi.  Pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota koperasi merupakan segala 

tindakan anggota koperasi dalam mengikuti kegiatan dalam koperasi 

dengan melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak–haknya.  

Partisipasi anggota koperasi berarti anggota memiliki keterlibatan mental 

dan emosional terhadap koperasi, memiliki motivasi berkontribusi kepada 

koperasi dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi 

maupun usaha koperasi.   

 

Partisipasi anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan 

para anggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, 

penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap 
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jalannya usaha koperasi, penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan 

usaha, serta dalam menikmati sisa hasil usaha.  Partisipasi anggota juga 

dapat diartikan sebagai keikutsertaan anggota dalam berbagai bentuk 

kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi, baik kedudukan anggota 

sebagai pemilik maupun sebagai pengguna/pelanggan.  Keikutsertaan 

anggota ini diwujudkan dalam bentuk pencurahan pendapat dan pikiran 

dalam pengambilan keputusan, dalam pengawasan, kehadiran dan 

keaktifan dalam rapat anggota, pemberian kontribusi modal keuangan, 

serta pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh koperasi.  Partisipasi 

anggota koperasi secara umum menyangkut partisipasi terhadap 

sumberdaya, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan, atau seringkali 

dibuat kategori partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. (Hendar dan 

Kusnadi, 2005). 

 

a. Jenis–jenis Partisipasi Anggota  

 

 

Hanel (1989) membedakan dimensi partisipasi anggota koperasi dengan 

prinsip identitas anggota.   

(1) Dalam kedudukannya sebagai pemilik, partisipasi anggota adalah: 

(a) memberikan kontribusi terhadap pembentukan modal koperasi 

(penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan) 

(b) mengambil bagian dalam menetapkan tujuan, pembuatan dan 

pengambilan keputusan dan kebijakan, serta pengawasan. 



35 

 

(2) Dalam kedudukannya sebagai pengguna/pelanggan, partisipasi 

anggota adalah memanfaatkan berbagai potensi dan layanan 

koperasi dalam menunjang kepentingan/kebutuhannya. 

 

Röpke (1997) membedakan dimensi partisipasi anggota menjadi tiga, 

yaitu: (1) partisipasi anggota dalam mengkontribusikan atau 

menggerakkan sumberdaya, (2) partisipasi anggota dalam mendapatkan 

manfaat layanan, dan (3) partisipasi anggota dalam pengambilan 

keputusan.  Röpke (1997) menambahkan bahwa partisipasi anggota 

merupakan hasil interaksi dari tiga variabel utama, yaitu : the members 

of beneficiaries, the management of organization, and the program. 

Berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa esensi partisipasi 

anggota koperasi menyangkut tiga aspek, yaitu: (1) Partisipasi anggota 

dalam manajemen organisasi, seperti penetapan tujuan, pengambilan 

keputusan dan kebijakan, serta pengawasan atau pengendalian, (2) 

partisipasi anggota dalam pemupukan modal, seperti penyertaan modal, 

pembentukan cadangan modal, dan simpanan–simpanan, (3) partisipasi 

dalam pemanfaatan layanan usaha koperasi.  Oleh karena itu, tingkat 

partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi ini dapat dilihat melalui 

ketiga indikator tersebut. 

 

Partisipasi anggota dalam manajemen organisasi dapat direalisasikan 

melalui rapat–rapat yang melibatkan anggota dan atau wakil anggota.  

Partisipasi dalam hal tersebut sebaiknya anggota telah mempersiapkan 

dengan matang apa yang akan disampaikan kepada manajemen 
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koperasi, teruama mengenai hal–hal yang terkait dengan manajemen 

operasional.  Partisipasi ini selanjutnya juga dapat direalisasikan 

melalui kotak saran.  Koperasi memang perlu menyediakan kotak saran 

yang dibuka secara rutin (Röpke, 1997). 

 

Partisipasi anggota dalam permodalan dapat direalisasikan melalui 

gerakan membayar simpanan wajib secara rutin, serta gerakan 

menabung simpanan sukarela melalui pembayaran angsuran (bagi 

anggota yang mempunyai kewajiban membayar angsuran 

pinjaman/kredit).  Koperasi yang sudah besar dapat dikembangkan 

sistem penyertaan modal (seperti saham) tetapi untuk koperasi, jenis 

pemupukan modal ini kiranya masih sulit dikembangkan, karena 

diperlukan image  yang positif dan prospektif terhadap koperasi.  

Koperasi juga bisa meningkatkan cadangan modal dari bagian sisa hasil 

usaha (SHU).  Hal ini tentunya juga harus mendapat kesepakatan 

anggota. 

 

Putra, Suwendra dan Cipta (2014) menyatakan partisipasi anggota 

dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi dapat direalisasikan 

melalui peningkatan kualitas layanan usaha koperasi.  Kebanggaan 

anggota perlu dan kemanfaatan ekonomi yang bisa diperoleh anggota 

dari layanan usaha koperasi perlu ditumbuhkembangkan.  Anggota 

harus memperoleh kepuasan sekaligus kebanggaan (prestise) dari 

layanan usaha koperasi.  Manajemen usaha koperasi harus bisa 

menampilkan layanan usaha yang lebih prestisious (tempat usaha yang 
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memadai, nyaman dan aman, serta komoditas yang lebih lengkap 

dengan harga bersaing).  Hal yang cukup penting untuk diperhatikan 

adalah upaya untuk menciptakan mindset pada anggota bahwa rugi 

apabila tidak memanfaatkan layanan usaha koperasi.  Koperasi minded 

akan lebih baik bila bisa tumbuh di kalangan anggota koperasi.   

 

 

b. Faktor–faktor yang Berpengaruh terhadap Partisipasi Anggota 

 

 

Partisipasi anggota dalam organisasi pada dasarnya dipengaruhi oleh 

banyak faktor.  Röpke (1997) menyebutkan mutu partisipasi anggota 

tergantung dari tiga variabel, yaitu: (1) manfaat yang diterima anggota 

dari koperasi, (2) manajemen organisasi berkaitan dengan pemahaman 

anggota tentang koperasi, dan (3) program yang dilakukan koperasi 

berkaitan dengan layanan usaha koperasi.  Pendapat Röpke ini 

menjelaskan bahwa partisipasi anggota dalam koperasi dipengaruhi 

oleh manfaat yang bisa diperoleh anggota dari koperasi, pemahaman 

anggota tentang koperasi sebagai akibat dari pengelolaan organisasi dan 

manajemen koperasi oleh para pengurusnya, mutu layanan usaha 

koperasi yang telah diprogramkan oleh para pengelolanya. 

 

Pakar pendidikan Gagne menjelaskan bahwa pengetahuan dan 

pemahaman seseorang terhadap suatu objek tertentu akan 

mempengaruhi sikap orang tersebut pada objek yang bersangkutan.  

Sikap ini selanjutnya akan mempengaruhi perilakunya berkaitan dengan 

objek tersebut.  Perilaku seseorang pada dasarnya (termasuk partisipasi) 
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terhadap suatu objek dipengaruhi oleh pemahaman orang tersebut 

terhadap objek yang bersangkutan.  Analog dengan teori Gagne 

tersebut, partisipasi anggota pada koperasi akan dipengaruhi oleh 

pemahaman anggota tentang koperasi (Mahri, 2006). 

 

Partisipasi anggota juga dipengaruhi oleh manajemen organisasi 

koperasi.  Manajemen koperasi bersifat terbuka dan manajemen itu 

ditujukan untuk kepentingan/kebutuhan anggota, artinya apapun yang 

terjadi dalam manajemen koperasi harus harus mendukung 

kepentingan/kebutuhan anggota dan bisa dipahami oleh anggota.  

Anggota yang benar–benar memahami manajemen organisasi koperasi 

tersebut, maka anggota tersebut akan memahami keuntungan–

keuntungan yang bisa diperoleh dari koperasi serta kerugian–kerugian 

yang mungkin diderita dengan tidak terlibatnya mereka dalam koperasi.  

Pemahaman terhadap manajemen koperasi ini selanjutnya akan 

mempengaruhi sikap anggota terhadap koperasi, apakah ia mau 

berpartisipasi pada koperasi atau tidak berpartisipasi.  Pemahaman 

anggota tentang manajemen koperasi (tentang keberadaan koperasi 

pada umumnya) pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat 

partisipasinya dalam kegiatan koperasi (Röpke, 1997). 

 

Subyako dalam Swasono (1983) menyatakan dengan berasumsi bahwa 

partisipasi anggota masih cukup baik, maka pengawasan yang 

seharusnya dilaksanakan oleh pengawas haruslah baik, sebab seringkali 

rendahnya partisipasi anggota koperasi karena pengawas masih terdiri 
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dari orang-orang yang percaya dengan pengurus, sementara 

pengurusnya kurang jujur.  Pengawas harus benar-benar menjalankan 

tugas dan fungsinya supaya anggota yakin koperasi berjalan 

sebagaimana mestinya dan hal ini dapat meningkatkan partisipasi 

anggota.  Partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diharapkan 

peran aktif setiap anggota koperasi, artinya anggota tidak hanya selalu 

percaya kepada pengurus terutama dengan laporan-laporan yang 

diberikan pengurus, tetapi benar-benar diperiksa dan diawasi 

mekanisme jalannya usaha koperasi.  

 

Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam koperasi 

menurut Röpke (1997) adalah program yang dijalankan koperasi. 

Program utama yang dilakukan oleh setiap koperasi adalah kegiatan 

layanan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota yang dikenal 

dengan perusahaan koperasi.  Kegiatan ini dipandang merupakan tugas 

pokok koperasi.  Setiap anggota pasti menghendaki layanan usaha 

koperasinya dapat memuaskan kebutuhannya (sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhannya).  Layanan usaha koperasi yang mampu 

memenuhi harapan kepentingan anggota, niscaya anggota koperasi 

tersebut akan lebih banyak melibatkan dirinya dalam kegiatan koperasi 

tersebut, terutama dalam memanfaatkan layanan usaha koperasi.   

 

Hanel (1989) dalam Hendar dan Kusnadi (1999) menjelaskan 

peningkatan layanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa 

oleh perusahaan koperasi akan menjadi perangsang bagi anggota untuk 
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turut serta memberikan kontribusi (berpartisipasi) bagi pembentukan 

dan pertumbuhan koperasi, maka mutu layanan usaha koperasi tentu 

akan berpengaruh terhadap partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.  

Pendapat  tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan usaha koperasi 

berkaitan dengan partisipasi anggotanya.  Semakin efisien dan sesuai 

dengan kepentingan anggota (semakin tinggi mutu layanan koperasi), 

maka akan semakin tinggi partisipasi anggota tersebut dalam kegiatan 

koperasi yang bersangkutan, atau sebalikya. 

 

Partisipasi anggota dalam koperasi dipengaruhi oleh manfaat yang 

diperoleh anggota dari koperasi, baik manfaat ekonomi maupun non–

ekonomi (Ropke, 1997).  Korten dalam Röpke (1997) mengatakan 

bahwa salah satu faktor yang menentukan keefektifan partisipasi 

anggota adalah anggota yang menerima manfaat, artinya bahwa 

manfaat yang diterima anggota dari koperasi ikut menentukan 

partisipasinya dalam koperasi.  Semakin tinggi manfaat koperasi yang 

diterima anggota, maka akan semakin efektif partisipasi anggota 

tersebut.  Partisipasi anggota ditentukan oleh kemampuan koperasi 

untuk memberikan manfaat khusus yang mungkin tidak dapat diperoleh 

dari lembaga bukan koperasi (Wirasasmita dalam Rusidi, 1992). 

 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut jelaslah bahwa partisipasi 

anggota dalam kegiatan koperasi dipengaruhi oleh manfaat yang dapat 

diperoleh anggota dari koperasi tersebut.  Aspek manfaat merupakan 

faktor yang sangat dominan pengaruhnya terhadap partisipasi anggota 

koperasi.  Semakin banyak manfaat ekonomi yang diperoleh anggota 
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dari koperasi, niscaya akan semakin tinggi pula partisipasi anggota 

dalam kegiatan koperasi, atau sebaliknya.  Usaha koperasi harus 

mampu menjamin anggota dapat memperoleh manfaat ekonomi, 

sehingga partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi bisa 

dipertahankan dan ditingkatkan.   

 

Aromatika (2011) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

partisipasi terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern.  Faktor intern 

adalah faktor yang ada di dalam diri anggota, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar diri anggota.  Hal ini sejalan dengan 

Korten (1983) dalam Setiawan (2005) menyebutkan terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yakni 

faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal merupakan faktor 

dari dalam komunitas yang berpengaruh dalam program partisipasi 

masyarakat, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari 

luar komunitas. 

 

Angell dalam Ross (1967) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi adalah 

usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan.  

(1) Usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap kegiatan-kegiatan yang ada.  Kelompok usia menengah ke 

atas dengan keterkaitan moral dan kepribadian nilai dan norma 
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yang lebih mantap, akan cenderung lebih banyak berpartisipasi 

daripada kelompok usia lainnya.   

(2) Jenis kelamin merupakan nilai yang cukup dominan dalam kultur 

berbagai bangsa yang sering mengemukakan bahwa peranan 

perempuan adalah mengurus rumah tangga, oleh karena itu jenis 

kelamin seseorang akan mempengaruhi partisipasinya dalam 

kegiatan-kegiatan yang ada.   

(3) Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk 

berpartisipasi.  Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap 

hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang 

diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 

(4) Pekerjaan akan menentukan penghasilan yang diperoleh seseorang.  

Pekerjaan dan penghasilan yang baik akan mampu mencukupi 

kebutuhan sehari-hari sehingga mendorong seseorang untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.  Pengertiannya 

untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan diperlukan keadaan 

mapan perekonomian. 

(5) Lama tinggal seseorang dalam lingkungan tertentu dan pengalaman 

berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada 

partisipasi seseorang.  Semakin lama ia tinggal, maka rasa memiliki 

terhadap lingkungan tersebut akan semakin terlihat dalam 

partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan 

tersebut.  Hal itu sama seperti semakin lama seseorang menjadi 
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anggota koperasi, maka diharapkan semakin tinggi pula partisipasi 

anggota terhadap koperasi. 

 

Berdasarkan berbagai uraian tersbut dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi dapat berasal dari diri anggota 

dan luar diri anggota.  Faktor yang berasal dari diri anggota adalah usia, 

jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, pendapatan, pengalaman 

berkoperasi, jumlah tanggungan keluarga, dan pendidikan non formal.  

Faktor-faktor yang berasal dari luar diri anggota adalah jarak rumah 

anggota ke koperasi, manajeman koperasi (pengurus koperasi), dan 

kesesuaian layanan unit usaha koperasi. 

 

 

B. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

 

Penelitian terdahulu menjadi gambaran bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian sejenis.  Beberapa penelitian terdahulu harus dipelajari agar 

penelitian yang akan dilakukan dapat dikembangkan, selain itu penelitian 

terdahulu juga akan mendukung penulis untuk melakukan penelitian dan dapat 

dijadikan referensi bagi penulis.  Tinjauan penelitian terdahulu 

memperlihatkan persamaan dan perbedaaan dalam hal waktu, tempat dan 

metode penelitian.  Ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu beserta alat 

analisis dan hasil penelitiannya dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Penelitian Dinata (2014) tentang Pendapatan Petani Jagung Anggota dan Non 

Anggota Koperasi Tani Makmur Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan 

menggunakan alat analisis deskriptif untuk menganalisis manfaat ekonomi 
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yang diterima oleh anggota koperasi.  Hasil penelitiannya adalah total manfaat 

ekonomi koperasi diperhitungkan yang diterima petani responden anggota 

koperasi sebesar Rp10.660.000,00 dengan rata-rata sebesar Rp 444.116,67.  

Penelitian Mahri (2004) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan manfaat 

koperasi berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota, semakin tinggi 

kualitas pelayanan dan manfaat yang diberikan oleh koperasi, maka partisipasi 

anggota juga akan semakin meningkat.  Penelitian tersebut, hanya menguji 

pengaruh kualitas dan manfaat koperasi terhadap partisipasi, namun pada 

penelitian yang akan dilakukan akan menghitung manfaat ekonomi koperasi 

yang terdiri dari manfaat ekonomi tunai dan manfaat ekonomi diperhitungkan.  

Manfaat ekonomi tunai dilihat dari penerimaan SHU dan tunjangan oleh 

anggota koperasi, sedangkan manfaat ekonomi diperhitungkan dilihat dari 

besarnya selisih harga beli barang di koperasi dengan di luar koperasi dan 

selisih harga jual di koperasi dengan di luar koperasi yang diterima anggota 

Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari.  Penelitian ini juga akan 

menghitung manfaat non ekonomi koperasi. 

 

Penelitian Astuti (2007) menggunakan alat analisis IPA, menghasilkan bahwa 

tingkat kepuasan anggota koperasi tinggi karena berada pada nilai 80–100, 

sedangkan pada penelitian Lestari, Masyhuri, dan Mulyo (2011) menghasilkan 

tingkat kepuasan yang diharapkan anggota Koptan maupun KUD terhadap 

pelayanan dalam RAT, pembayaran simpanan wajib, pemanfaatan unit–unit 

usaha, serta kepastian usaha dan kesejahteraan adalah tinggi atau puas serta 

tingkat kepuasan yang dirasakan anggota Koptan maupun KUD saat ini untuk 

pelayanan dalam RAT, pembayaran simpanan wajib dan pemanfaatan unit–
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unit usaha masih dalam tingkat sedang (cukup puas), bahkan kepuasan atas 

kepastian usaha dan kesejahteraan berada pada tingkat rendah (kurang puas).  

Penelitian yang akan dilakukan mengacu pada penelitian Lestari, Masyuri dan 

Mulyo yang akan meneliti manfaat non ekonomi yang dilihat dari tingkat 

kepuasan anggota koperasi atas pelayanan koperasi dalam RAT, dalam 

pembayaran simpanan wajib dan pemanfaatan unit usaha serta kepuasan 

anggota terhadap kesejahteraan dan kepastian usaha. 

 

Penelitian Lestari, Masyhuri, dan Mulyo (2011) menyatakan bahwa tingkat 

partisipasi anggota dalam RAT termasuk kategori tinggi, tingkat partisipasi 

anggota dalam membayar simpanan wajib termasuk kategori sedang, tingkat 

partisipasi anggota dalam pemanfaatan unit–unit usaha termasuk kategori 

rendah.  Jubayanti, Rosnita, Jum’atri Yusri (2014) meneliti tingkat partisipasi 

anggota dengan metode Likert’s Summated Rating Scale (LSRS) dan 

menghasilkan partisipasi anggota sebagai pemilik dilihat dari partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, mengkontribusikan modal dan pengawasan koperasi 

berada pada kategori “sedang” dan  partisipasi anggota sebagai pelanggan atau 

pengguna dilihat dari partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan koperasi 

berada pada kategori “tinggi”.  Penelitian ini akan menghitung tingkat 

partisipasi anggota yang dilihat dari tingkat partisipasi anggota dalam 

menghadiri RAT, membayar simpanan wajib dan memanfaatkan pelayanan 

unit usaha koperasi. 

 

Penelitian Ernita, Firmansyah, Rozi (2014), faktor yang signifikan 

mempengaruhi pembangunan partisipasi anggota adalah kualitas pelayanan, 
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motivasi bahan non, infrastruktur, bahan motivasi, kemampuan manajemen 

dewan, serta pendidikan dan pelatihan, sedangkan anggota persepsi tidak 

signifikan berpengaruh.  Penelitian Lestari, Masyhuri, dan Mulyo (2011) 

menyatakan pendapatan rumah tangga berpengaruh negatif terhadap 

partisipasi anggota Koptan dalam RAT, sedangkan manfaat ekonomi koperasi 

berpengaruh positif.  Pengalaman berkoperasi dan jumlah tanggungan 

keluarga berpengaruh negatif terhadap partisipasi anggota KUD dalam RAT, 

sedangkan manfaat ekonomi koperasi, pendidikan non–formal, dan kepuasan 

anggota dalam RAT berpengaruh positif.  Umur berpengaruh negatif terhadap 

partisipasi anggota Koptan dalam membayar simpanan wajib, sedangkan 

pengalaman berkoperasi dan manfaat ekonomi koperasi berpengaruh positif.  

Umur berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota KUD dalam membayar 

simpanan wajib, sedangkan jarak rumah ke KUD berpengaruh negatif.   

 

Jumlah tanggungan keluarga dan SHU berpengaruh positif terhadap partisipasi 

anggota Koptan dalam memanfaatkan unit–unit usaha, sedangkan jumlah 

kerjasama berpengaruh negatif.  Jarak rumah ke KUD, SHU, dan kesesuaian 

unit usaha berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota KUD dalam 

memanfaatkan unit–unit usaha, sedangkan jumlah unit usaha berpengaruh 

negatif.  Penelitian ini akan melihat pengaruh faktor–faktor yang 

mempengaruhi partisipasi menghadiri RAT, membayar simpanan wajib dan 

memanfaatkan pelayanan koperasi, faktor–faktornya yaitu faktor internal yang 

terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, jumlah 

tanggungan keluarga, pengalaman berkoperasi pendidikan non formal, 

kepuasan dan faktor eksternal yang terdiri dari jarak rumah ke koperasi, 
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pengurus koperasi dan kesesuaian unit usaha koperasi, manfaat ekonomi 

koperasi dan manfaat non ekonomi koperasi. 

 

Peneliti sebelumnya banyak meneliti tentang pelayanan, kepuasan dan 

partisipasi anggota koperasi.  Penelitian–penelitian tersebut meneliti seberapa 

besar tingkat kepuasan atas pelayanan maupun tingkat partisipasi dan faktor–

faktor yang mempengaruhi partisipasi, yang menggunakan alat analisis yang 

sama maupun berbeda dengan penelitian ini.  Penelitian yang akan dilakukan 

ini, penulis memusatkan untuk meneliti manfaat Koperasi Perikanan ISM 

Mitra Karya Bahari yang dilihat dari manfaat ekonomi dan manfaat non 

ekonomi yang diterima oleh anggota koperasi, tingkat partisipasi anggota 

koperasi serta mengetahui faktor–faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi 

anggota dalam menghadiri rapat anggota tahunan, partisipasi anggota dalam 

membayar simpanan wajib dan partisipasi anggota dalam memanfaatkan unit 

usaha koperasi.  Faktor–faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota pada 

penelitian ini mengacu pada teori yang ada dan melihat dari penelitian-

penelitian sebelumnya, namun terdapat beberapa faktor yang berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. 

 



48 

 

Tabel 4.  Ringkasan hasil penelitian terdahulu 

 
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Hasil / Temuan Penelitian 

1. Mahri, 2004 Pelayanan dan 

Manfaat Koperasi, 

serta Pengaruhnya 

terhadap Partisipasi 

Anggota 

(Suatu Kasus Pada 

Koperasi Produsen 

Tahu Tempe 

Kabupaten 

Tasikmalaya) 

Analisis korelasi dan 

analisis regresi 

berganda 

Kualitas pelayanan dan manfaat koperasi berpengaruh positif terhadap 

partisipasi anggota pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(KOPTI) Tasikmalaya, semakin tinggi kualitas pelayanan dan manfaat 

yang diberikan oleh koperasi, maka partisipasi anggota juga akan 

semakin meningkat. 

2. Dinata, 2014 Pendapatan Petani 

Jagung Anggota dan 

Nonanggota 

Koperasi Tani 

Makmur Desa Natar 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

Analisis deskriptif Total manfaat ekonomi koperasi diperhitungkan yang diterima petani 

responden anggota koperasi sebesar Rp10.660.000,00 dengan rata-rata 

sebesar Rp 444.116,67. 

3. Astuti, 2007 

 

Analisis Kepuasan 

Konsumen 

Importance–

Performance 

Analysis atau 

Analisis Tingkat 

Kepentingan dan 

Kinerja / Kepuasan 

Konsumen. 

Minnesota 

Satisfaction 

Questionnaire  

Tingkat kepuasan berada diantara 80 –100 artinya kepuasan tinggi. 

4
8
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4. Fauzi, 2010 Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan 

Anggota Studi Kasus 

pada BMT Bina 

Ihsanul Fikri, 

Gedongkuning, 

Yogyakarta 

Analisis Regresi 

Berganda 

Variabel kualitas pelayanan tidak semuanya berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan anggota. 

5. Lestari, Masyhuri, 

dan Mulyo, 2011 

 

Kepuasan Anggota 

atas Pelayanan  

Koperasi Petani Padi 

di Provinsi Lampung 

 

Model Importance 

Performance 

Analysis/IPA 

Tingkat kepuasan yang diharapkan anggota Koptan maupun KUD 

terhadap pelayanan dalam RAT, pembayaran simpanan wajib, 

pemanfaatan unit–unit usaha, serta kepastian usaha dan kesejahteraan 

adalah tinggi atau puas.   

Tingkat kepuasan yang dirasakan anggota Koptan maupun KUD saat ini 

untuk pelayanan dalam RAT, pembayaran simpanan wajib, dan 

pemanfaatan unit–unit usaha masih dalam tingkat sedang (cukup puas), 

bahkan kepuasan atas kepastian usaha dan kesejahteraan berada pada 

tingkat rendah (kurang puas).   

6. Najib, 2014 Analisis Faktor–

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Tingkat Kepuasan 

Anggota terhadap 

Penggunaan Jasa 

Koperasi Simpan 

Pinjam 

Analisis regresi 

berganda  

Kualitas pelayanan, kepercayaan dan citra merek yang diteliti terbukti 

secara positif dan signifikan mempengaruhi kepuasan anggota. 

 

4
9
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7. Setiyawan dan 

Kirawani, 2012 

 

 

 

Analisis Kepuasan 

Nasabah Koperasi 

Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS) 

Baitul Mal wa 

Tanwil (BMT) 

Cabang Utama 

Kabupaten Tuban 

Uji Persyaratan 

Analisis (Uji Asumsi 

Klasik, 

Analisis Regresi 

Linier Berganda, 

Uji Hipotesis, 

Uji F, 

Uji t 

Variabel memenuhi kebutuhan anggota, memberikan kemudahan 

anggota untuk memperoleh modal usaha, memberikan keuntungan 

anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), mengembangkan usaha 

anggota koperasi, dan meniadakan praktik rentenir (pemerasan) , secara 

simultan dan parsial terhadap kepuasan nasabah koperasi, terbukti 

berpengaruh secara signifikan. 

8. Hekopung, 2014 Analisis Tingkat 

Kepuasan Anggota 

Terhadap Kualitas 

Layanan Program 

Pembiayaan 

KTA(Kredit Tanpa 

Agunan)  

(Studi Kasus pada 

Koperasi Komunika  

di PT. Bakrie 

Telecom Tbk.) 

Metode Importance 

Performance 

Analysis (IPA) dan 

Customer 

Satisfaction Index 

(CSI) 

Hasil IPA menunjukkan bahwa terdapat lima faktor/atribut yang berada 

di kuadran A, yaitu jumlah bank yang bekerja sama dengan Komunika 

variatif dan menarik, informasi diberikan pengurus secara lengkap dan 

jelas, penanganan keluhan secara cepat dan tepat, bertanggung jawab 

atas kesalahan yang merugikan anggota, dan pengurus mudah dihubungi. 

Faktor/atribut pada kuadran B meliputi program pembiayaan yang 

ditawarkan menarik (bunga ringan), kemudahan dalam memproses 

aplikasi pinjaman, kecepatan dalam proses pencairan dana.  

Tidak ada faktor/atribut yang berada di kuadran C.  

Faktor/atribut yang terdapat di kuadran D adalah program yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. 

9. Jubayanti, Rosnita, 

Jum’atri Yusri, 

2014 

Partisipasi Anggota 

Pada Koperasi 

Simpan Pinjam 

(KSP) Hati Nurani 

Desa Tambusai Barat 

Kecamatan 

Tambusai Kabupaten 

Rokan Hulu 

Likert’s Summated 

Rating Scale (LSRS) 

Partisipasi angggota sebagai pemilik dilihat dari partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, mengkontribusikan modal dan pengawasan 

koperasi berada padakategori “sedang”. 

Partisipasi anggota sebagai pelanggan atau pengguna dilihat dari 

partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan koperasi berada pada kategori 

“tinggi”. 

5
0
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10. Lestari, Masyuri, 

dan Mulyo, 2012 

 

 

 

 

Partisipasi Petani 

Padi Anggota Koptan 

dan KUD di Propinsi 

Lampung 

Analisis deskriptif , 

Model regresi linier 

berganda, Uji F, Uji t 

 

Tingkat partisipasi anggota dalam RAT termasuk kategori tinggi.  

Pendapatan rumah tangga berpengaruh negatif terhadap partisipasi 

anggota Koptan dalam RAT, sedangkan manfaat ekonomi koperasi 

berpengaruh positif.  Pengalaman berkoperasi dan jumlah tanggungan 

keluarga berpengaruh negatif terhadap partisipasi anggota KUD dalam 

RAT, sedangkan manfaat ekonomi koperasi, pendidikan non–formal, 

dan kepuasan anggota dalam RAT berpengaruh positif. 

Tingkat partisipasi anggota dalam membayar simpanan wajib termasuk 

kategori sedang.  Umur berpengaruh negatif terhadap partisipasi anggota 

Koptan dalam membayar simpanan wajib, sedangkan pengalaman 

berkoperasi dan manfaat ekonomi koperasi berpengaruh positif.  Umur 

berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota KUD dalam membayar 

simpanan wajib, sedangkan jarak rumah ke KUD berpengaruh negatif. 

Tingkat partisipasi anggota dalam pemanfaatan unit–unit usaha termasuk 

kategori rendah.  Jumlah tanggungan keluarga dan SHU berpengaruh 

positif terhadap partisipasi anggota Koptan dalam memanfaatkan unit–

unit usaha, sedangkan jumlah kerjasama berpengaruh negatif.  Jarak 

rumah ke KUD, SHU, dan kesesuaian unit usaha berpengaruh positif 

terhadap partisipasi anggota KUD dalam memanfaatkan unit–unit usaha, 

sedangkan jumlah unit usaha berpengaruh negatif. 

11. Ernita, Firmansyah, 

Rozi , 2014 

Factors Affecting 

The Members 

Participation On 

Cooperative In North 

Sumatera 

Pearson Correlation 

test and multiple 

linear regression 

analysis 

Faktor yang signifikan mempengaruhi pembangunan partisipasi anggota 

adalah kualitas pelayanan, motivasi bahan non, infrastruktur, bahan 

motivasi, kemampuan manajemen Dewan, dan pendidikan dan pelatihan, 

sedangkan anggota persepsi tidak signifikan yang berpengaruh. 

5
1
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari berada di wilayah Pulau Pasaran 

yang mempunyai unit usaha warung serba ada.  Koperasi ini merupakan 

koperasi yang dibina oleh Bank Indonesia.  Bank Indonesia membantu 

permodalan dan operasional koperasi ini.  Kegiatan koperasi ini selanjutnya 

dikelola oleh anggota koperasi.  Anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya 

Bahari sebagian besar adalah penduduk yang tinggal di Pulau Pasaran.  

Pekerjaan anggota koperasi adalah nelayan, pengolah ikan, pengolah produk 

turunan dan buruh pengasin. 

 

Kemampuan Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari untuk 

mengembangkan unit usaha selain waserda masih terbatas.  Penyebabnya 

adalah belum cukupnya sumber daya manusia dan permodalan yang ada.  

Pengembangan usaha diperlukan oleh koperasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota melalui manfaat yang diterima oleh anggota.  

Pengembangan usaha koperasi juga memerlukan dukungan penuh dari anggota 

yang terlihat dari tingkat partisipasi anggota terhadap Koperasi Perikanan ISM 

Mitra Karya Bahari. 

 

Hubungan manfaat koperasi bagi anggota khususnya manfaat ekonomi dan 

kepuasan anggota dengan partisipasi anggota sangat berkaitan dengan kaidah–

kaidah koperasi.  Menganalisis hubungan manfaat koperasi bagi anggota dan 

partisipasi anggota koperasi menjadi hal penting dalam mengembangkan 

koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan 

keberhasilan koperasi.  Keberhasilan koperasi bukan hanya dilihat dari 
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keberhasilan koperasi dalam pembangunan, namun dapat dilihat dari 

bagaimana koperasi memberikan manfaat bagi anggotanya.  

 

Manfaat koperasi bagi anggota dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat 

ekonomi dan manfaat non ekonomi.  Manfaat ekonomi diperoleh secara tunai 

dan diperhitungkan.  Manfaat ekonomi diperhitungkan, misalnya adalah selisih 

harga beli di koperasi dibandingkan dengan di luar koperasi dan selisih harga 

jual di koperasi dibandingkan dengan di luar koperasi, sedangkan manfaat 

ekonomi tunai dilihat dari besarnya sisa hasil usaha dan tunjangan yang 

diterima anggota koperasi.   

 

Manfaat non ekonomi yang dirasakan anggota diperoleh dari tingkat kepuasan 

yang dirasakan anggota.  Kepuasan mencakup bagaimana harapan anggota dan 

hasil yang dirasakan setelah anggota menerima pelayanan yang diberikan oleh 

koperasi.  Kepuasan anggota dapat dilihat dari kepuasan anggota atas 

pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggota koperasi.   

 

Beberapa aspek untuk menilai kepuasan anggota terhadap pelayanan 

berdasarkan Pedoman Pemeringkatan Koperasi, adalah aspek tampilan fisik 

(tangibles), aspek keterandalan (reliability), aspek daya tanggap 

(responsiveness), aspek kemampuan memberikan jaminan (assurance), dan 

aspek kemampuan memberikan perhatian (empathy).  Selanjutnya, berdasarkan 

penelitian Lestari (2011), kepuasan terhadap pelayanan dikelompokkan 

menjadi kepuasan terhadap pelayanan dalam RAT, pelayanan dalam 

pembayaran simpanan wajib dan pelayanan dalam pemanfaatan unit usaha 



54 
 

akan dilihat guna meningkatkan kinerja koperasi, sehingga manfaat yang 

diberikan kepada anggota akan lebih meningkat dan menyejahterakan koperasi.   

 

Teori kepuasan mendasarkan pendekatannya atas faktor–faktor kebutuhan dan 

kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara 

tertentu.  Teori Maslow menyatakan bahwa kebutuhan terbagi menjadi 

kebutuhan fisik dan biologis, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan 

dan aktualisasi diri.  Tingkat kepuasan seseorang di koperasi apabila dikaitkan 

dengan teori Maslow maka akan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti rasa 

aman karena adanya kepastian usaha, rasa puas karena ikut menentukan 

kebijakan–kebijakan yang ada di koperasi, rasa puas karena dapat saling 

membantu antar anggota koperasi, rasa puas karena dapat meningkatkan 

hubungan dengan sesama, rasa puas karena dapat meningkatkan pengetahuan 

dan rasa puas karena dapat meningkatkan rasa percaya diri, dan pada penelitian 

ini kepuasan tersebut disebut sebagai kepuasan anggota akan kepastian usaha 

dan kesejahteraan (kepuasan menjadi anggota koperasi). 

 

Partisipasi anggota dalam koperasi dipengaruhi oleh manfaat yang diperoleh 

anggota dari koperasi, baik manfaat ekonomi maupun non ekonomi.  Kepuasan 

anggota mempengaruhi bagaimana anggota koperasi akan berpartisipasi di 

koperasi.  Korten dalam Röpke (1997) mengatakan bahwa salah satu faktor 

yang menentukan keefektifan partisipasi anggota adalah anggota yang 

menerima manfaat.  Partisipasi anggota koperasi mempengaruhi 

keberlangsungan koperasi.  Anggota yang berpartisipasi diharapkan mampu 

memperlancar pengembangan koperasi.  Anggota koperasi mempunyai 
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kewajiban untuk melaksanakan partisipasi konstributif yaitu menghadiri Rapat 

Anggota Tahunan (RAT) dan membayar simpanan wajib serta melaksanakan 

partisipasi insentif, yaitu memanfaatkan pelayanan. 

 

Partisipasi anggota dalam menghadiri RAT penting karena dengan menghadiri 

RAT berarti anggota ikut berperan aktif dan peduli dalam pengembangan 

koperasi ke arah yang lebih baik.  Partisipasi anggota dalam membayar 

simpanan wajib merupakan suatu kewajiban bagi anggota koperasi.  Iuran yang 

dibayarkan akan menjadikan koperasi lebih mandiri dan mampu berdiri sendiri 

dengan usaha yang dimilikinya serta untuk mengembangkan usahanya.  

Partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan unit usaha yang diberikan 

koperasi akan dilihat dari berapa besarnya anggota memanfaatkan pelayanan 

yang disediakan oleh koperasi, apabila anggota memanfaatkan pelayanan 

diharapkan anggota dapat memperoleh manfaat yang diberikan oleh koperasi 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. 

 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi mengacu pada teori dan 

berdasarkan hasil penelitian Lestari (2012).  Partisipasi yang dikelompokkan 

menjadi tiga tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal.  Faktor internal terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan formal, 

pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, jarak rumah ke koperasi, pengalaman 

berkoperasi dan pendidikan non formal, sedangkan faktor eksternal terdiri dari 

pengurus koperasi, kesesuaian unit usaha koperasi, manfaat ekonomi yang 

diterima anggota seperti SHU, tunjangan, selisih harga beli dan selisih harga 

jual, serta manfaat non ekonomi yaitu kepuasan.  Faktor–faktor tersebut akan 
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menentukan besarnya partisipasi anggota dalam koperasi dan memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap besarnya partisipasi anggota. 

 

Umur yang semakin tua diharapkan akan mampu meningkatkan partisipasi 

anggota karena anggota dianggap sudah memiliki rasa tanggung jawab.  Jenis 

kelamin anggota koperasi diharapkan memberikan pengaruh positif dalam 

berpartisipasi di koperasi.  Pendidikan formal akan mempengaruhi pola pikir 

seseorang dalam bertindak.  Pekerjaan anggota koperasi yang terdiri dari 

pengolah ikan, pengolah produk turunan, nelayan dan buruh berdampak pada 

partisipasi anggota di koperasi, karena kegiatan yang dilakukan berbeda-beda.  

Jumlah tanggungan keluarga anggota akan berdampak pada partisipasi anggota 

ke koperasi, karena anggota akan lebih berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya.  Jarak rumah ke koperasi akan berdampak pada kemauan anggota 

untuk hadir dan berpartisipasi ke koperasi.  Pengalaman anggota koperasi yang 

semakin lama diharapkan membuat anggota semakin loyal dan meningkatkan 

partisipasinya di koperasi.  Pendidikan non formal akan menambah 

pengetahuan anggota untuk berpartisipasi di koperasi.  Pengurus koperasi yang 

aktif akan memacu anggota untuk berpartisipasi di koperasi.  Unit usaha yang 

menyediakan sesuai dengan kebutuhan anggota akan meningkatkan partisipasi 

anggota koperasi.  Manfaat ekonomi yang diterima dan kepuasan yang 

dirasakan anggota akan meningkatkan partisipasi anggota di koperasi karena 

anggota merasa mendapatkan manfaat karena menjadi anggota koperasi.   

 

Faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam menghadiri RAT yaitu 

umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, jumlah tanggungan 
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keluarga, jarak rumah ke koperasi, pengalaman berkoperasi dan pendidikan 

non formal, pengurus koperasi, manfaat ekonomi yang diterima anggota, 

kepuasan menjadi anggota koperasi dan kepuasan anggota terhadap pelayanan 

dalam RAT.  Faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam membayar 

simpanan wajib yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, 

jumlah tanggungan keluarga, jarak rumah ke koperasi, pengalaman berkoperasi 

dan pendidikan non formal, pengurus koperasi, manfaat ekonomi yang diterima 

anggota, kepuasan menjadi anggota koperasi, dan kepuasan anggota terhadap 

pelayanan dalam membayar simpanan wajib.  Faktor yang mempengaruhi 

partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan unit usaha yaitu umur, 

jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, 

jarak rumah ke koperasi, pengalaman berkoperasi dan pendidikan non formal, 

pengurus koperasi, kesesuaian unit usaha, manfaat ekonomi yang diterima 

anggota, kepuasan menjadi anggota koperasi, dan kepuasan anggota terhadap 

pelayanan unit usaha.   

 

Partisipasi akan memberikan manfaat kepada anggota koperasi.  Partisipasi 

anggota dalam memanfaatkan segala layanan barang, jasa, yang tersedia di 

koperasi pada akhirnya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terbaik 

oleh koperasi.  Partisipasi anggota yang aktif akan meningkatkan manfaat yang 

diterima oleh anggota koperasi.  Manfaat yang semakin meningkat maka akan 

memberikan rasa puas bagi anggota koperasi sehingga akan terus 

berpartisipasi.  Hal tersebut sangat baik guna keberhasilan koperasi dan 

kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat umum.  Bagan kerangka 

pemikiran operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2.  Kerangka berpikir analisis hubungan manfaat koperasi, kepuasan 

anggota dan partisipasi anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya 

Bahari 

ANGGOTA KOPERASI PERIKANAN ISM MITRA KARYA BAHARI 

Partisipasi Anggota 

1. Menghadiri RAT 

2. Membayar simpanan  

3. Memanfaatkan 

pelayanan 

Manfaat Koperasi 

Kepuasan menjadi 

anggota koperasi 

Diukur dari aspek: 

1. rasa aman adanya 

kepastian usaha 

2.  rasa puas ikut 

menentukan 

kebijakan 

3.  rasa puas dapat 

saling membantu 

4. rasa puas dapat 

meningkatkan 

hubungan dengan 

sesama 

5. rasa puas dapat 

meningkatkan 

pengetahuan 

6. rasa puas dapat 

meningkatkan rasa 

percaya diri. 

Diperhitungkan: 

1. Selisih Harga 

Beli 

2. Selisih Harga 

Jual 

Tunai: 

1. SHU 

2. Tunjangan 

Internal 

1. Umur 

2. Jenis kelamin 

3. Pendidikan formal 

4. Pekerjaan 

5. Pendapatan  

6. Jumlah tanggungan keluarga 

7. Pengalaman berkoperasi 

8. Pendidikan non formal 

 

Eksternal 

1. Jarak rumah ke koperasi 

2. Pengurus koperasi 

3. Kesesuaian unit usaha 

koperasi 

Manfaat Ekonomi Manfaat Non Ekonomi 

Kepuasan atas pelayanan: 

1. RAT 

2. Pembayaran simpanan 

wajib 

3. Pemanfaatan unit usaha 

Diukur dari aspek: 

a. tampilan fisik 

(tangibles) 

b. keterandalan (reliability) 

c. daya tanggap 

(responsiveness) 

d. kemampuan 

memberikan jaminan 

(assurance) 

e. kemampuan 

memberikan perhatian 

(empathy) 

 

Kepuasan 
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D. Hipotesis 

 

 

Hipotesis disusun untuk menjawab tujuan ke empat dari penelitian ini.  

Beberapa hipotesis tersebut antara lain: 

1. Diduga umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, pengalaman 

berkoperasi, pendidikan non formal, manfaat ekonomi koperasi, kepuasan 

anggota karena menjadi anggota koperasi, kepuasan anggota terhadap 

pelayanan RAT, dan pengurus koperasi berpengaruh positif terhadap 

tingkat partisipasi anggota koperasi perikanan ISM Mitra Karya Bahari 

dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, sedangkan jumlah 

tanggungan keluarga dan jarak rumah ke koperasi berpengaruh negatif 

terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi perikanan ISM Mitra Karya 

Bahari dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. 

2. Diduga umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, pengalaman 

berkoperasi, pendidikan non formal, manfaat ekonomi anggota, kepuasan 

anggota karena menjadi anggota koperasi, kepuasan anggota terhadap 

pelayanan pembayaran simpanan wajib, dan pengurus koperasi 

berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi 

perikanan ISM Mitra Karya Bahari dalam membayar simpanan wajib, 

sedangkan jumlah tanggungan keluarga dan jarak rumah ke koperasi, 

berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi 

perikanan ISM Mitra Karya Bahari dalam membayar simpanan wajib. 

3. Diduga umur, jenis kelamin, pendidikan formal, pekerjaan, pengalaman 

berkoperasi, pendidikan non formal, manfaat ekonomi anggota, kepuasan 

anggota karena menjadi anggota koperasi, kepuasan anggota terhadap 
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pelayanan pemanfaatan unit usaha, pengurus koperasi, dan kesesuaian unit 

usaha berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi anggota koperasi 

perikanan ISM Mitra Karya Bahari dalam memanfaatkan pelayanan yang 

diberikan oleh koperasi, sedangkan jumlah tanggungan keluarga dan jarak 

rumah ke koperasi berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi 

anggota koperasi perikanan ISM Mitra Karya Bahari dalam memanfaatkan 

pelayanan yang diberikan oleh koperasi. 

 


