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III.  METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini adalah penelitian survei.  Singarimbun dan Effendi (1995) 

menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang mengambil 

sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok.  Unit analisa yang digunakan dalam 

penelitian survei adalah individu.  Penelitian ini mengambil sampel dari 

populasi dan menggunakan kuisioner dalam mengumpulkan data, serta unit 

analisa yang digunakan adalah anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya 

Bahari. 

 

 

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

 

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup pengertian yang digunakan 

untuk mendapatkan data dan melakukan analisis sehubungan dengan tujuan  

penelitian. 

 

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau 

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 
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bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 

prinsip koperasi. 

 

Anggota koperasi adalah orang–orang yang telah terdaftar sebagai anggota di 

Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari, yang terdiri dari pengolah ikan, 

pengolah produk turunan, nelayan, dan buruh pengasin. 

 

Pengolah ikan adalah orang yang mempunyai usaha pengasinan ikan 

khususnya teri, mulai dari pembelian ikan basah, pengolahan dan 

perdagangan ikan teri kering. 

 

Pengolah produk turunan adalah orang yang bekerja dalam pengolahan 

produk yang berbahan dasar teri kering menjadi berbagai macam olahan 

makanan. 

 

Nelayan adalah orang yang bekerja sebagai penangkap ikan baik dengan 

menggunakan jaring ataupun pancing serta membudidayakan kerang hijau. 

 

Buruh pengasin adalah orang yang bekerja kepada pengolah ikan, 

pekerjaannya bisa di laut dan di darat sesuai dengan pembagian tugas yang 

diberikan oleh pengolah ikan. 

 

Manfaat koperasi adalah nilai yang diterima oleh anggota koperasi, dalam 

penelitian ini digolongkan menjadi manfaat ekonomi dan manfaat non 

ekonomi (kepuasan). 

 

Manfaat ekonomi merupakan nilai yang menunjukkan kapasitas potensial dari 

suatu objek atau aksi untuk memuaskan kebutuhan manusia yang dipandang 
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dari sudut ekonomi.  Manfaat ekonomi dilihat dari manfaat tunai dan manfaat 

diperhitungkan.  

 

Manfaat ekonomi tunai adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota 

bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah 

berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan dan 

pertanggung jawaban pengurus dan pengawas. Manfaat ini dinilai dari 

penerimaan SHU dan tunjangan anggota koperasi, diukur dalam waktu satu 

tahun (tahun 2012 dan tahun 2014) dan dinyatakan dalam rupiah per tahun 

(Rp/tahun). 

 

SHU adalah sisa hasil usaha atau pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 

satu tahun dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

diperhitungan untuk memperoleh kesejahteraan untuk anggotanya, diukur 

dalam waktu satu tahun terakhir (pelaksanaan RAT tahun 2014) dan 

dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang diberikan kepada anggota 

koperasi dalam waktu tertentu, diukur dalam waktu satu tahun terakhir dan 

dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Manfaat ekonomi diperhitungkan adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh 

anggota langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota 

dengan koperasinya.  Manfaat ini dinilai dari besarnya selisih harga beli 

barang–barang di koperasi dibandingkan membeli di luar koperasi dan selisih 

harga jual barang apabila dijual di koperasi, diukur dalam waktu satu tahun 
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(tahun 2012 dan tahun 2014) dan dinyatakan dalam rupiah per tahun 

(Rp/tahun). 

 

Selisih harga beli adalah besarnya nilai yang menunjukkan perbedaan antara 

harga barang yang dibeli oleh anggota di koperasi dan di luar koperasi, diukur 

dalam waktu satu tahun terakhir dan dinyatakan dalam rupiah per tahun 

(Rp/tahun). 

 

Selisih harga jual adalah besarnya nilai yang menunjukkan perbedaan antara 

harga barang yang dijual oleh anggota di koperasi dan di luar koperasi, diukur 

dalam waktu satu tahun terakhir dan dinyatakan dalam rupiah per tahun 

(Rp/tahun). 

 

Manfaat non ekonomi merupakan nilai yang menunjukkan kapasitas potensial 

dari suatu objek atau aksi untuk memuaskan kebutuhan manusia yang 

dipandang dari sudut sosial. Manfaat ini dinilai dari kepuasan menjadi 

anggota koperasi dan kepuasan atas pelayanan. 

 

Kepuasan merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan , kebutuhan 

anggota terpenuhi.   

 

Kepuasan karena menjadi anggota koperasi yaitu adanya kepuasan yang 

dirasakan anggota atas rasa aman karena adanya kepastian usaha (P1), rasa 

puas karena ikut menentukan kebijakan (P2), rasa puas dapat saling 

membantu (P3), rasa puas dapat meningkatkan hubungan dengan sesama (P4), 

rasa puas dapat meningkatkan pengetahuan (P5) dan rasa puas dapat 

meningkatkan rasa percaya diri (P6), diukur dengan variabel dummy apabila 



65 
 

kepuasan anggota tinggi, maka DpKMAK= 1, apabila kepuasan anggota 

rendah, maka DpKMAK= 0 

 

Rasa aman adanya kepastian usaha (P1) adalah perasaan yang dirasakan 

anggota koperasi karena memperoleh kepastian usaha karena hadirnya 

koperasi, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak 

memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 

5= sangat memuaskan). 

 

Rasa puas ikut menentukan kebijakan (P2) adalah perasaan puas yang 

dirasakan anggota koperasi karena dirinya bisa ikut serta menentukan 

kebijakan–kebijakan yang ada di koperasi, diukur dengan menggunakan skala 

Likert (skor 1= tidak memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup 

memuaskan, 4= memuaskan, 5= sangat memuaskan). 

 

Rasa puas dapat saling membantu (P3) adalah perasaan puas yang dirasakan 

anggota koperasi karena dirinya dapat saling membantu dengan sesama 

anggota koperasi, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak 

memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 

5= sangat memuaskan). 

 

Rasa puas dapat meningkatkan hubungan dengan sesama (P4) adalah perasaan 

puas yang dirasakan anggota koperasi karena dirinya bisa menjalin hubungan 

dengan sesama setelah menjadi anggota koperasi, diukur dengan 

menggunakan skala Likert (skor 1= tidak memuaskan, 2= kurang 

memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 5= sangat memuaskan). 
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Rasa puas dapat meningkatkan pengetahuan (P5) adalah perasaan puas yang 

dirasakan anggota koperasi karena mendapatkan pengetahuan dan informasi 

baru setelah menjadi anggota koperasi, diukur dengan menggunakan skala 

Likert (skor 1= tidak memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup 

memuaskan, 4= memuaskan, 5= sangat memuaskan). 

 

Rasa puas dapat meningkatkan rasa percaya diri (P6) adalah perasaan puas 

yang dirasakan anggota karena dengan menjadi anggota koperasi dirinya 

menjadi lebih percaya diri, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= 

tidak memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= 

memuaskan, 5= sangat memuaskan). 

 

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

anggota oleh koperasi serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen, terdiri atas kualitas pelayanan dalam RAT, pembayaran 

simpanan wajib dan pemanfaatan unit usaha koperasi. 

 

Kepuasan anggota atas pelayanan dalam RAT adalah perasaan yang dirasakan 

anggota setelah memperoleh pelayanan dalam RAT, diukur dengan variabel 

dummy, apabila kepuasan anggota tinggi, maka DpRAT= 1 dan kepuasan 

anggota rendah, maka DpRAT= 0. 

 

Kepuasan anggota atas pelayanan dalam pembayaran simpanan wajib adalah 

perasaan yang dirasakan anggota setelah memperoleh pelayanan dalam 

melakukan simpanan wajib, diukur dengan variabel dummy, apabila kepuasan 
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anggota tinggi maka DpSW= 1, dan kepuasan anggota rendah maka DpSW= 

0. 

 

Kepuasan anggota atas pelayanan dalam pemanfaatan unit usaha koperasi 

adalah perasaan yang dirasakan anggota setelah memperoleh pelayanan 

dalam pemanfaatan unit usaha koperasi, diukur dengan variabel dummy, 

apabila kepuasan anggota tinggi maka DpUU= 1 dan kepuasan anggota 

rendah maka DpUU= 0. 

 

Aspek tampilan fisik (tangibles) merupakan bukti secara fisik yang 

ditunjukkan oleh kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal, terdiri dari kondisi prasarana dan sarana 

kantor koperasi (T1), fasilitas penunjang (T2), dan dukungan petugas 

pelayanan (T3). 

 

Kondisi prasarana dan sarana kantor koperasi (T1) mencakup kualitas 

koperasi, kenyamanan ruang koperasi dan sarana penunjang ruang di 

koperasi, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak 

memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 

5= sangat memuaskan).  

 

Fasilitas penunjang (T2) mencakup 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, diukur dengan 
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menggunakan skala Likert (skor 1= tidak memuaskan, 2= kurang 

memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 5= sangat memuaskan). 

 

Dukungan petugas pelayanan (T3) mencakup kelembagaan dan kegiatan 

operasional koperasi yang telah didukung oleh karyawan koperasi, petugas 

lapang, serta struktur pengelolaan organisasi yang memadai, diukur dengan 

menggunakan skala Likert (skor 1= tidak memuaskan, 2= kurang 

memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 5= sangat memuaskan). 

 

Aspek keterandalan (reliability) merupakan kemampuan suatu koperasi yang 

sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam kurun waktu tertentu untuk 

mencapai kondisi yang diharapkan, terdiri dari kecepatan dalam pelayanan 

(R1), ketepatan dalam pelayanan (R2), dan kemampuan dan kesigapan dalam 

pelayanan (R3). 

 

Kecepatan dalam pelayanan (R1) mencakup 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, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak 

memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 

5= sangat memuaskan). 

 

Ketepatan dalam pelayanan (R2) mencakup ketepatan langkah–langkah proses 

pelayanan administrasi, kesesuaian dengan jadwal waktu yang ditetapkan, 
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dan kemampuan untuk melayani secara benar sejak awal hingga akhir proses, 

diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak memuaskan, 2= 

kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 5= sangat 

memuaskan). 

 

Kemampuan dan kesigapan dalam pelayanan (R3) mencakup Kesigapan yang 

ditunjukkan para petugas pelayanan, dan sikap profesional yang ditunjukkan 

petugas pelayanan, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak 

memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 

5= sangat memuaskan). 

 

Aspek daya tanggap (responsiveness) yaitu ketersediaan para karyawan 

perusahaan untuk membantu anggota dalam menyajikan jasa dengan segera, 

terdiri dari ketanggapan petugas pelayanan (S1) dan kemampuan dalam 

memberikan informasi (S2). 

 

Ketanggapan petugas pelayanan (S1) mencakup ketanggapan yang dimiliki 

petugas pelayanan dan ketanggapan dalam melayani keluhan–keluhan 

anggota, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak 

memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 

5= sangat memuaskan). 

 

Kemampuan dalam memberikan informasi (S2) mencakup ketersediaan 

brosur/papan pengumuman, keberadaan petugas pelayanan informasi, dan 

ketepatan informasi yang diberikan, diukur dengan menggunakan skala Likert 
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(skor 1= tidak memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= 

memuaskan, 5= sangat memuaskan). 

 

Aspek kemampuan memberikan jaminan (assurance) merupakan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta sopan santun karyawan 

dalam menyajikan jasa yang aman dan dapat dipercaya oleh para anggota, 

terdiri dari kesopanan dalam pelayanan (A1) dan pemahaman dan 

pengetahuan petugas (A2). 

 

Kesopanan dalam pelayanan (A1) mencakup keramahan sikap para karyawan 

koperasi dalam melayani, kejujuran sikap para karyawan koperasi dalam 

melayani, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak 

memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 

5= sangat memuaskan). 

 

Pemahaman dan pengetahuan petugas (A2) mencakup jaminan dari para 

petugas pelayanan atas kemungkinan kehilangan/kerusakan berkas 

administrasi dan tingkat intelektualitas dan tanggung jawab petugas, diukur 

dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak memuaskan, 2= kurang 

memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 5= sangat memuaskan). 

 

Aspek kemampuan memberikan perhatian (empaty) merupakan kemudahan 

dalam memberikan perhatian yang tulus kepada anggota dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada anggota dengan berupaya 

memahami kebutuhan anggota, terdiri dari perhatian petugas dalam melayani 

(E1) dan akses terhadap petugas pelayanan (E2). 
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Perhatian petugas dalam melayani (E1) mencakup pemahaman para petugas 

terhadap kebutuhan anggota dan sikap adil yang ditunjukkan petugas dalam 

melayani anggota, diukur dengan menggunakan skala Likert (skor 1= tidak 

memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= memuaskan, 

5= sangat memuaskan). 

 

Akses terhadap petugas pelayanan (E2) mencakup kemudahan dalam 

menghubungi petugas dan pembagian tugas di antara petugas sesuai dengan 

kepentingan dan jenis pelayanan, diukur dengan menggunakan skala Likert 

(skor 1= tidak memuaskan, 2= kurang memuaskan, 3= cukup memuaskan, 4= 

memuaskan, 5= sangat memuaskan). 

 

Partisipasi anggota adalah keterlibatan mental dan emosional terhadap 

koperasi dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi 

maupun usaha koperasi.   

 

Partisipasi mengikuti rapat anggota tahunan (Y1) adalah tindakan anggota 

koperasi dalam melaksanakan kewajiban untuk mengikuti rapat anggota 

tahunan, diukur dalam waktu dua tahun terakhir dan dinyatakan dalam persen 

(%). 

 

Partisipasi membayar simpanan (Y2) adalah tindakan anggota koperasi dalam 

melaksanakan kewajiban untuk membayar simpanan wajib, diukur dalam 

waktu satu tahun terakhir dan dinyatakan dalam persen (%). 

 

Partisipasi memanfaatkan pelayanan (Y3) yang diberikan oleh koperasi 

adalah tindakan anggota koperasi dalam memanfaatkan pelayanan yang 
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diberikan oleh koperasi, diukur dari nilai transaksi dalam waktu satu tahun 

terakhir dan dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

Partisipasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor 

internal berasal dari diri anggota koperasi, sedangkan faktor eksternal berasal 

dari luar anggota koperasi. 

 

Umur adalah usia responden ketika penelitian ini dilakukan, diukur dalam 

satuan tahun.   

 

Pendidikan formal adalah waktu tingkat pendidikan formal terakhir 

responden pada saat penelitian, diukur dalam satuan tahun. 

Jumlah tanggungan dalam keluarga adalah jumlah orang yang sedang dibiayai 

dalam suatu keluarga anggota koperasi, diukur dalam satuan orang. 

 

Pengalaman berkoperasi adalah pengalaman anggota koperasi bergabung 

dalam suatu koperasi, diukur dalam satuan tahun. 

 

Jarak rumah anggota koperasi adalah jarak yang ditempuh anggota koperasi 

untuk mencapai koperasi, diukur dalam satuan meter. 

 

Jenis kelamin adalah petanda gender seseorang yaitu laki–laki atau 

perempuan, diukur dalam variabel dummy DJk = 1 apabila laki–laki dan DJk 

= 0 apabila perempuan. 

 

Pekerjaan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh anggota koperasi untuk 

tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar serta 
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menghasilkan pendapatan, diukur dengan variabel dummy, DPkj =1 apabila 

bekerja sebagai pengolah ikan dan DPkj = 0 apabila pekerjaan lainnya. 

 

Pendidikan non formal adalah pendidikan selain pendidikan formal seperti 

pelatihan, diukur dengan variabel dummy, DPDnf = 1 apabila ada, DPDnf = 0 

apabila tidak ada. 

 

Pengurus koperasi adalah beberapa orang yang secara struktural terpilih 

menjadi pengurus di dalam Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari, 

diukur dengan variabel dummy, apabila keaktifan tinggi maka DPk = 1, 

keaktifan rendah keaktifan maka DPk = 0.  Kriteria pengukurannya terdiri 

dari keaktifan pengurus dalam kegiatan koperasi, pengurus mampu memiliki 

keahlian yang cakap untuk mengelola koperasi, pengurus jujur dan bisa 

dipercaya dalam mengelola koperasi, dan pengurus memotivasi anggota 

untuk berpartisipasi di koperasi. 

 

Kesesuaian unit usaha koperasi adalah kesesuaian dan kelengkapan unit usaha 

maupun penyediaan barang di koperasi sesuai dan lengkap dengan kebutuhan 

anggota, diukur dengan variabel dummy, DKuu = 1 apabila sesuai dan 

DKuu= 0 apabila lainnya. 

 

 

C. Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian dan Responden Penelitian 

 

 

Penelitian mengenai analisis manfaat koperasi dan partisipasi anggota 

koperasi ini dilaksanakan pada Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari, 

Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar 
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Lampung.  Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive (sengaja) dengan 

pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan kota dengan jumlah 

koperasi terbanyak di Provinsi Lampung dan Koperasi Perikanan ISM Mitra 

Karya Bahari merupakan salah satu koperasi di bidang pertanian yang dinilai 

sebagai koperasi berprestasi tahun 2014 menurut Dinas Koperasi, UMKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung.  Selain itu, koperasi 

ini juga mendapat binaan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas 

Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung, 

Bank Indonesia dan Dompet Duafa SCTV karena sebagai wujud 

kelembagaan yang mandiri dari masyarakat di Pulau Pasaran. 

 

Kegiatan penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Februari 

2015 – Maret2015.  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota 

Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari.  Sampel dalam penelitian ini 

adalah anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari.  Sampel adalah 

bagian dari populasi yang diambil melalui cara–cara tertentu yang juga 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dianggap bisa mewakili 

populasi (Hasan, 2002).   

 

Responden penelitian ini adalah anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra 

Karya Bahari.  Anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari 

berjumlah 136 orang yang terdiri dari terdiri dari berbagai macam kelompok 

usaha masyarakat antara lain kelompok pengolah ikan teri, kelompok 

penangkap ikan (nelayan), kelompok ibu–ibu pengolah produk turunan teri 

dan kelompok buruh pengasin. 
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Probability 

Sampling karena setiap sampel diambil secara random, sehingga setiap 

responden dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diambil 

sebagai sampel.  Pengambilan sampel dilakukan dengan metode pengambilan 

sampel acak sederhana (simple random sampling).  Penentuan perhitungan 

sampel mengacu pada Sugiharto, dkk (2003), dengan rumus: 

n =
NZ2S2

Nd2 + Z2S2
 

n =
136 x 1,962  x 0,05

(136 x 0,052)  + (1,962 x 0,05)
 

n =
26,12288

0,34 + 0,19208
 

n =
26,12288

0,53208
 

n = 49,095 

n = 50 sampel 

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

Z = Derajat kepercayaan (95% = 0,95) 

S
2
 = Varian sampel (5% = 0,05) 

d = Derajat penyimpangan (5% = 0,05) 

 

 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 50 orang, selanjutnya akan dilakukan penentuan 

alokasi proporsi sampel berdasarkan jenis pekerjaan responden yaitu 

kelompok pengolah ikan, kelompok nelayan, kelompok pengolah produk 

turunan dan kelompok buruh pengasin.  Perhitungan untuk menentukan 

alokasi proporsional jumlah responden dari masing–masing kelompok 

pekerjaan menggunakan rumus (Nasir, 1988), yaitu: 
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ni =
Ni

N
x n 

 

Keterangan 

ni = Jumlah strata i 

Ni = Jumlah anggota pada kelompok starta i 

N = Jumlah populasi 

n = Jumlah sampel pada kelompok starta i 

i = 1= pengolah ikan teri; 2= pengolah produk turunan; 3= nelayan; 4= 

buruh pengasin 

 

Tabel 5.  Jumlah sampel pada penelitian 

 
Jenis Pekerjaan Jumlah Populasi 

(orang) 

Jumlah Sampel 

(orang) 

Pengolah ikan teri 52 19 

Pengolah produk turunan teri 5 2 

Nelayan 43 16 

Buruh pengasin 36 13 

Jumlah Total 136 50 

 

 

Jumlah sampel pada penelitian setelah dilakukan perhitungan dapat dilihat 

pada Tabel 5.  Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini masing–

masing, kelompok pengolah ikan, kelompok pengolah produk turunan teri, 

kelompok nelayan dan kelompok buruh pengasin secara berturut turut adalah 

19 orang, 2 orang, 16 orang dan 13 orang. 

 

 

D. Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data 

sekunder.  Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber 

informasi melalui pengamatan langsung, diskusi, wawancara langsung 

dengan responden dan pihak yang terkait dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner).  Pengambilan data primer dalam penelitian ini 

dilakukan melalui pengamatan langsung dengan anggota Koperasi Perikanan 
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ISM Mitra Karya Bahari dan melakukan wawancara langsung kepada pihak 

yang terkait seperti pengurus, anggota dan karyawan koperasi berdasarkan isi 

pertanyaan pada kuesioner yang telah dipersiapkan.   

 

Data sekunder dalam penelitian ini diambil berdasarkan data dari internal 

yang dimiliki Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari seperti anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga, laporan pertanggungjawaban tahunan 

koperasi, selain itu data juga diperoleh dari artikel, jurnal, studi literatur, 

laporan–laporan, publikasi, pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini dan 

lembaga instansi yang terkait dengan penelitian ini, seperti Dinas Koperasi, 

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, 

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung, Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar 

Lampung, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan 

Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung.  

 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data 

yang diperlukan melalui suatu prosedur secara sistematis.  Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan observasi di lapangan, melakukan wawancara dengan narasumber 

(responden) dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner).  Jenis 

pertanyaan pada kuesioner tersebut merupakan pertanyaan terstruktur dan 

pertanyaan tidak berstruktur untuk memperoleh deskripsi yang jelas 

mengenai gambaran Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari. 
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E. Metode Analisa Data 

 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  Metode deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk mengkaji tujuan pertama, ke dua, ke tiga dan ke 

empat dalam penelitian ini.   

 

1. Metode Analisis Data Tujuan Pertama 
 

 

Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama yaitu manfaat 

koperasi secara ekonomi adalah analisis kuantitatif deskriptif.  Manfaat 

ekonomi dilihat pada periode tahun 2012 dan tahun 2014 dengan 

pertimbangan ketersediaan data untuk menunjang analisis.  Manfaat 

ekonomi dihitung dengan rumus: 

Manfaat ekonomi tunai =  Jumlah SHU yang diterima anggota (Rp/tahun) 

+ Jumlah tunjangan yang diterima anggota 

(Rp/tahun) 

 

Manfaat ekonomi diperhitungkan =  Selisih harga beli di koperasi dan di 

luar koperasi (Rp) + Selisih harga jual 

di koperasi dan di luar koperasi (Rp) 

 

Total manfaat ekonomi koperasi =  Manfaat ekomomi tunai (Rp/tahun) + 

manfaat ekonomi diperhitungkan 

(Rp/tahun)  

 

 

2. Metode Analisis Data Tujuan Ke Dua 
 

 

Metode yang digunakan untuk menganalisis tujuan ke dua adalah metode 

deskriptif kuantitatif.  Penentuan tingkat kepuasan anggota diukur dengan 

menggunakan seperangkat pertanyaan tertutup dengan skala Likert dengan 

lima alternatif jawaban, yaitu: 
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a. Jawaban sangat memuaskan diberi skor 5  

b. Jawaban memuaskan diberi skor 4  

c. Jawaban cukup memuaskan diberi skor 3  

d. Jawaban kurang memuaskan diberi skor 2  

e. Jawaban tidak memuaskan diberi skor 1 

 

Seperangkat pertanyaan tersebut digunakan untuk menilai manfaat non 

ekonomi yang dirasakan anggota yang diukur dari rasa aman adanya 

kepastian usaha, rasa puas ikut menentukan kebijakan yang ada dalam 

koperasi, rasa puas dapat saling membantu, rasa puas dapat meningkatkan 

hubungan dengan sesama, rasa puas dapat meningkatkan pengetahuan, 

serta rasa puas dapat meningkatkan percaya diri dan disebut kepuasan akan 

kepastian usaha dan kesejahteraan dalam penelitian ini.  Manfaat non 

ekonomi yang dirasakan juga akan dinilai dari kepuasan anggota terhadap 

pelayanan dalam RAT, pembayaran simpanan wajib, dan pemanfaatan unit 

usaha yang dilihat dari kepuasan anggota atas pelayanan dari aspek 

tampilan fisik (tangibles), keterandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), kemampuan dalam memberikan jaminan (assurance) 

dan kemampuan memberikan perhatian personal (empathy). 

 

Seperangkat pertanyaan (kuesioner) agar mampu menggambarkan 

kepuasan anggota, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas kuesioner dengan menyebarkannya kepada 30 responden 

(Azwar, 2008).  Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah isi 

dari butir–butir pertanyaan tersebut sudah sah (valid) dan handal (reliable).  
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Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana data yang 

ditampung pada suatu kuesioner akan mengukur apa yang akan diukur 

sedangkan reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan 

sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur 

digunakan berulang kali (Umar, 2003).  Apabila data dari butir–butir 

pertanyaan tersebut sudah valid dan reliable maka data tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur kandungan instrumen yang ada.  Pengujian 

yang dilakukan adalah:  

 

a.  Uji Validitas  

 

 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner.  Validitas menunjukkan validitas menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur tersebut untuk mengukur sesuatu yang ingin diukur.  

Cara mengujinya adalah dengan mengkorelasikan tiap–tiap atribut 

terhadap total seluruh atribut yang ada.  Apabila secara statistik 

signifikan, maka atribut tersebut valid dan sebaliknya jika tidak 

signifikan, maka atribut tersebut tidak digunakan dalam penelitian atau 

tidak valid (Ghozali, 2005).  Menurut Sufren dan Natanael (2013), 

pengujian validitas butir-butir pertanyaan dilihat dari nilai corrected 

item–total correlation dari korelasi product moment antara butir 

pertanyaan yang akan diuji (variabel X) dengan total butir pertanyaan 

(variabel Y).  Butir-butir pertanyaan dinyataakan valid atau sah apabila 

nilai korelasinya di atas 0,2. 
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b.  Uji Reliabilitas  

 

 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan dari atribut–

atribut yang diajukan pada responden dalam kuesioner.  Ghozali (2005) 

menjelaskan reliabilitas digunakan untuk mengetahui kereliabelan dari 

atribut–atribut yang diajukan pada responden dalam kuesioner.  

Kuesioner yang telah diuji reliabilitas apabila digunakan pada lokasi 

dan waktu yang berbeda maka akan memperoleh hasil yang sama.  Cara 

mengujinya yaitu dengan koefisien korelasi yang dibagi dalam dua 

grup.  Total skor seluruh atribut grup 1 selanjutnya dikorelasikan 

(korelasi product moment) dengan grup 2.  Apabila secara statistik 

signifikan maka reliabel dan sebaliknya. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan melihat Cronbach’s Alpha, bila nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,70, maka butir tersebut handal (reliable).   

 

Skor total kepuasan anggota koperasi dikategorikan ke dalam tiga kategori, 

yaitu tingkat kepuasan rendah, sedang, dan tinggi.  Kepuasan yang 

dirasakan maupun yang diharapkan anggota dianalisis dengan model 

Importance Performance Analysis (IPA).  IPA adalah alat analisis yang 

menggambarkan kinerja dibandingkan dengan harapan konsumen akan 

kinerja yang seharusnya ada, menggunakan diagram kartesius.  IPA 

mengunakan titik (coordinate) untuk menggambarkan kinerja koperasi.  

Kombinasi sumbu X (performance) dan sumbu Y (importance) akan 

menghasilkan posisi setiap atribut.  Atribut akan terletak pada salah satu 

kuadran dari keempat kuadran yang ada (Santoso, 2006).   
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Metode IPA menggambarkan tentang kinerja suatu koperasi dibandingkan 

dengan harapan yang diinginkan oleh anggota koperasi.  Supranto (2006) 

menjelaskan metode IPA dilakukan melalui tahapan–tahapan:  

a. Tingkat kesesuaian  

Tki = 
Xi

Yi
x 100%.............................................  (1)  

Keterangan :  

Tki = Tingkat kesesuian responden  

Xi = Skor penilaian kinerja koperasi 

Yi = Skor penilaian harapan anggota koperasi 

 

b. Rata–rata kinerja dan harapan seluruh anggota koperasi  

X  = 
 Xi

n
  Y  = 

 Yi

n
...................................  (2) 

Keterangan :  

X 
 

= Skor rata–rata tingkat kinerja  

Y 
 

= Skor rata–rata tingkat harapan  

Σxi = Jumlah skor tingkat kinerja  

Σyi = Jumlah skor tingkat harapan  

n = Jumlah responden  

 

c. Rata–rata kinerja dan harapan seluruh atribut  

Hubungan antara tingkat kepuasan (kinerja) dan tingkat kepentingan 

ditentukan dengan menggunakan diagram kartesius.  Diagram kartesius 

merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi 

oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik–titik (x, y), 

titik tersebut diperoleh dari rumus: 

X = 
 Xi   N

i=1

K
  Y = 

 Yi   N
i=1

K
 .........  (3)  

Keterangan:  

K = Banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kepuasan anggota 

koperasi.   
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Setelah dilakukan perhitungan, kemudian nilai–nilai tersebut diplotkan ke 

dalam diagram kartesius untuk melihat pembagian kuadran atribut.  

Kuadran pada diagram kartesius dibedakan menjadi empat yaitu kuadran I 

(prioritas utama), kuadran II (pertahankan prestasi), kuadran III (prioritas 

rendah) dan kuadran IV (berlebihan).  Diagram kartesius dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

Y 

(Importance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              X (Performance) 

 

Gambar 3.  Diagram Kartesius 

 

Keterangan: 

a. Kuadran I menunjukkan aspek tertentu dipentingkan oleh anggota 

tetapi koperasi mempunyai kinerja buruk dalam aspek tersebut.  Jadi 

koperasi harus berupaya meningkatkan kinerja dalam aspek–aspek 

tersebut.  Aspek-aspek yang masuk pada kuadran ini harus 

ditungkatkan dengan cara koperasi melakukan perbaikan terus 

menerus sehingga performance atribut yang ada dalam kuadran ini 

akan meningkat.   

Prioritas Utama 

I 

Pertahankan Prestasi  

II 

Berlebihan  

IV 

Prioritas Rendah 

III 
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b. Kuadran II menunjukkan aspek yang dianggap sangat penting dan 

sangat memuaskan.  Aspek-aspek ini berhasil dilaksanakan koperasi, 

dan koperasi sudah mempunyai kinerja baik dalam aspek tersebut.  

Jadi koperasi tetap bisa berkonsentrasi terhadap aspek–aspek tersebut 

agar dapat mempertahankannya. 

c. Kuadran III menunjukkan aspek tertentu tidak terlalu dipentingkan 

oleh anggota dan koperasi mempunyai kinerja buruk dalam aspek 

tersebut.  Jadi koperasi bisa mengabaikan aspek–aspek tersebut. 

d. Kuadran IV menunjukkan aspek tertentu tidak terlalu dipentingkan 

oleh anggota tetapi koperasi mempunyai kinerja baik dalam aspek 

tersebut.  Jadi koperasi tidak perlu memberi prioritas utama pada 

aspek–aspek tersebut. 

 

 

3. Metode Analisis Data Tujuan Ke Tiga  

 

 

Metode yang digunakan untuk menganalisis tujuan ke tiga yaitu 

mengetahui tingkat partisipasi anggota mencakup tingkat partisipasi 

anggota dalam RAT (%), dalam melunasi simpanan wajib (%), dan dalam 

memanfaatkan unit–unit usaha (Rp/tahun) adalah metode kuantitatif 

deskriptif.  Partisipasi anggota dalam RAT akan dilihat dalam periode dua 

tahun terakhir yaitu RAT pada tahun 2013 dan 2014.  Kehadiran anggota 

dalam RAT akan dilihat dalam bentuk persen dari total RAT, dengan 

rumus: 

Partisipasi anggota dalam RAT (%)  

= Jumlah kehadiran dalam RAT x 100% 

Jumlah Total RAT 
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Penelitian ini terbatas pada ketersediaan data pembayaran simpanan wajib 

oleh anggota ke koperasi sehingga untuk  menganalisis partisipasi anggota 

dalam melunasi simpanan wajib akan dilihat dalam periode 12 bulan (satu 

tahun) terakhir, yaitu mulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan 

Desember 2012.  Partisipasi anggota dalam pelunasan simpanan wajib 

akan dihitung dengan rumus: 

Partisipasi Pelunasan simpanan wajib (%)  

=       Pelunasan Simpanan Wajib (bulan)         x 100%     

    Total Pelunasan Simpanan Wajib (bulan)  

 

Partisipasi anggota memanfaatkan pelayanan unit usaha yang diberikan 

oleh koperasi dilihat dalam periode satu tahun terakhir terakhir, yaitu 

mulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014.  

Pemanfaatan ini akan dihitung dalam rupiah dengan rumus: 

Partisipasi anggota dalam pemanfaatan unit usaha koperasi  

= Jumlah barang yang dibeli (Rp/tahun) + Jumlah barang yang dijual 

(Rp/tahun) 

 

 

4. Metode Analisis Data Tujuan Ke Empat 
 

 

Tujuan ke empat untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi 

partisipasi anggota dalam RAT, dalam melunasi simpanan wajib dan 

dalam memanfaatkan unit–unit usaha dianalisis dengan analisis regresi 

linier berganda  dengan model regresi linier berganda (Gujarati, 1988; 

Widarjono, 2007).  Model yang digunakan yaitu: 
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Model persamaan 1 

Y1= α + β1 U + β2 PDf + β3 JT + β4 PBk + β5 MEK + β6 JR + δ1 DJk + 

δ2 DPkj + δ3 DPDnf + δ4 DpKMAK +δ5 DpRAT +δ6 DPk + e 

Model persamaan 2 

Y2 = α + β1 U + β2 PDf + β3 JT + β4 PBk + β5 MEK2 + β6 JR + δ1 DJk 

+ δ2 DPkj + δ3 DPDnf + δ4 DpKMAK +δ5 DpSW +δ6 DPk + e 

Model persamaan 3 

Y3 = α + β1 U + β2 PDf + β3 JT + β4 PBk + β5 MEK + β6 JR + δ1 DJk + 

δ2 DPkj + δ3 DPDnf + δ4 DpKMAK +δ5 DpUU +δ6 DPk + δ7 DKuu 

+ e 

 

Keterangan: 

Y1 = kehadiran anggota koperasi dalam RAT (% dari total RAT) 

Y2  = pelunasan simpanan wajib anggota tahun 2012 (%)  

Y3  = pemanfaatan unit–unit usaha oleh anggota koperasi (Rp/tahun) 

α = intersep  

β1–β6 = koefisien variabel bebas  

δ1– δ6 = koefisien dummy 

U = umur anggota (tahun) 

PDf = pendidikan formal anggota (tahun) 

JT  = jumlah tanggungan keluarga (orang) 

PBk = pengalaman berkoperasi (tahun) 

MEK = manfaat ekonomi koperasi tahun 2014 (Rp/tahun) 

MEK2 = manfaat ekonomi koperasi tahun 2012(Rp/tahun) 

JR = jarak rumah ke koperasi (meter) 

DJk = jenis kelamin; laki–laki: DJK = 1 

           perempuan: DJK = 0 

DPkj = pekerjaan anggota; pengolah ikan: DPkj = 1 

                          lainnya: DPkj = 0 

DPDnf  = pendidikan non formal anggota; ada: DPDnf  = 1 

 tidak ada: DPDnf = 0 

DpKMAK= kepuasan menjadi anggota koperasi  (skala Likert); 

 kepuasan anggota tinggi = 1 

 kepuasan anggota rendah = 0 

DpRAT = kepuasan anggota terhadap pelayanan dalam RAT  (skala 

Likert); kepuasan anggota tinggi = 1 

 kepuasan anggota rendah= 0 
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DpSW = kepuasan anggota terhadap pelayanan dalam pembayaran  

simpanan wajib  (skala Likert); 

kepuasan anggota tinggi = 1 

kepuasan anggota rendah= 0 

DpUU = kepuasan anggota terhadap pelayanan unit usaha  (skala Likert); 

 kepuasan anggota tinggi = 1 

 kepuasan anggota rendah= 0 

DPk = keaktifan pengurus koperasi (skala Likert); 

 keaktifan tinggi= 1 

 keaktifan rendah= 1 

DKuu = kesesuaian (kelengkapan) unit usaha dengan kebutuhan 

anggota;  sesuai: DKuu = 1; lainnya: DKuu = 0 

e = faktor kesalahan 

 

 

a. Uji Asumsi Klasik  
 

 

Hasil perhitungan yang didapat agar tidak menghasilkan persamaan 

yang bias akan diuji dengan uji asumsi klasik.  Uji asumsi klasik 

tersebut meliputi uji multikolinieritas dan heterokedastis.  Kaidah 

pengujiannya adalah: 

 

(1) Uji Multikolinieritas  

 

Tujuan dilakukan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui 

apakah ada korelasi antar variabel bebas.  Jika variabel–variabel 

independen saling berkorelasi (di atas 0,9) dan nilai R
2
 sebagai 

ukuran goodness of fit yang dihasilkan oleh estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, dan nilai toleransi < 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) > 10 maka mengindikasikan 

adanya multikolinieritas (Ghozali, 2005).  Multikolinieritas dapat 

diperbaiki dengan menghilangkan variabel yang berkorelasi tinggi.  

Penelitian ini melakukan uji multikolinieritas dengan bantuan 

program SPSS 16.00.  
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(2) Uji Heteroskedastis  

 

Hanke dan Reitsch (1998) dalam Kuncoro (2001) menjelaskan 

heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari 

model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu 

observasi ke obsevasi lain, artinya setiap observasi mempunyai 

reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang 

melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model.  Ada 

tidaknya gejala heteroskedastis dapat diketahui dengan melakukan 

Uji White dengan alat bantu Program Eviews.  Jika nilai P value 

chi square < 5%, maka terdapat gejala heteroskedastis atau dapat 

diketahui dengan kaidah jika Prob Obs* R square < 0,05, maka ada 

heteroskedastis, sedangkan jika Prob Obs* R square > 0,05, maka 

tidak ada heteroskedastis (Gujarati, 2005).  

 

b. Uji Goodness of Fit  
 

 

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui 

dengan melakukan uji t dan uji F.  Pengambilan keputusan dengan uji t 

menggunakan taraf kepercayaan 80% dan uji F menggunakan taraf 

kepercayaan 90% atau dengan menggunakan taraf nyata α 0,01.  

(1) Analisis Koefisien Determinasi (R²)  

 

Koefisien determinan (R²) bertujuan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisis regresi.  Hal yang ditunjukkan 

oleh besarnya koefisiensi determinasi (R²) antara 0 (nol) dan 1 

(satu).  Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, 
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maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap 

varibel terikat.  Koefisien determinasi (R²) nol variabel bebas sama 

sekali tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.  Selain itu, 

koefisien determinasi juga dipergunakan untuk mengetahui 

persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh 

variabel bebas (X).  

 

(2) Uji F (over all test)  

 

Untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama–

sama terhadap variabel terikat digunakan uji F.  Hipotesis yang 

akan diuji adalah sebagai berikut.  

Ho : bi = 0, artinya variabel bebas (independent) tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel terikat (dependent). 

Ho : bi ≠ 0, artinya variabel bebas (independent) berpengaruh nyata 

terhadap variabel terikat (dependent). 

 

(3) Uji terhadap penduga parameter (t–test)  

 

Pengujian variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan untuk 

mengetahui apakah tiap–tiap variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat yang dikenal dengan Uji–t.  Kaidah pengujian Uji–t 

pada persamaan: 

Ho : bi = 0, artinya variabel bebas (independent) tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel terikat (dependent). 

Ho : bi ≠ 0, artinya variabel bebas (independent) berpengaruh nyata 

terhadap variabel terikat (dependent). 
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Faktor–faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota dalam RAT, dalam 

melunasi simpanan wajib, dan dalam memanfaatkan unit–unit usaha pada 

penelitian ini juga dianalisis menggunakan model analisis Seemingly 

Unrelated Regression (SUR) untuk mencari hasil analisis yang lebih baik.  

Seemingly Unrelated Regression (SUR) adalah model regresi yang mirip 

dengan model regresi Ordinary Least Square (OLS) namun dalam model 

SUR memiliki karakteristik utama yaitu adanya korelasi antar galat 

persamaan.  Ada dua tujuan penggunaan analisis SUR yaitu (1) 

memperoleh estimasi yang efisien dengan mengkombinasikan informasi 

pada persamaan yang berbeda serta (2) menguji restriksi yang melibatkan 

parameter pada persamaan yang berbeda.  Model SUR merupakan bahasan 

dari model regresi linier menganalisis secara serentak persamaan 1, 

persamaan 2 dan persamaan 3.  Model persamaan-persamaan tersebut 

adalah: 

Model persamaan 1 

Y1= α + β1 U + β2 PDf + β3 JT + β4 PBk + β5 MEK + β6 JR + δ1 DJk + 

δ2 DPkj + δ3 DPDnf + δ4 DpKMAK +δ5 DpRAT +δ6 DPk + e 

Model persamaan 2 

Y2 = α + β1 U + β2 PDf + β3 JT + β4 PBk + β5 MEK2 + β6 JR + δ1 DJk 

+ δ2 DPkj + δ3 DPDnf + δ4 DpKMAK +δ5 DpSW +δ6 DPk + e 

Model persamaan 3 

Y3 = α + β1 U + β2 PDf + β3 JT + β4 PBk + β5 MEK + β6 JR + δ1 DJk + 

δ2 DPkj + δ3 DPDnf + δ4 DpKMAK +δ5 DpUU +δ6 DPk + δ7 DKuu 

+ e 
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Keterangan: 

Y1 = kehadiran anggota koperasi dalam RAT (% dari total RAT) 

Y2  = pelunasan simpanan wajib anggota tahun 2012 (%)  

Y3  = pemanfaatan unit–unit usaha oleh anggota koperasi (Rp/tahun) 

α = intersep  

β1–β6 = koefisien variabel bebas  

δ1– δ7 = koefisien dummy 

U = umur anggota (tahun) 

PDf = pendidikan formal anggota (tahun) 

JT  = jumlah tanggungan keluarga (orang) 

PBk = pengalaman berkoperasi (tahun) 

MEK = manfaat ekonomi koperasi tahun 2014 (Rp/tahun) 

MEK2 = manfaat ekonomi koperasi tahun 2012 (Rp/tahun) 

JR = jarak rumah ke koperasi (meter) 

DJk = jenis kelamin; laki–laki: DJK = 1 

          perempuan: DJK = 0 

DPkj = pekerjaan anggota; pengolah ikan: DPkj = 1 

                lainnya: DPkj = 0 

DPDnf  = pendidikan non formal anggota; ada: DPDnf  = 1 

 tidak ada: DPDnf = 0 

DpKMAK= kepuasan menjadi anggota koperasi  (skala Likert); 

 kepuasan anggota tinggi = 1 

 kepuasan anggota rendah = 0 

DpRAT = kepuasan anggota terhadap pelayanan dalam RAT  (skala 

Likert); kepuasan anggota tinggi = 1 

 kepuasan anggota rendah= 0 

DpSW = kepuasan anggota terhadap pelayanan dalam pembayaran  

simpanan wajib  (skala Likert); 

                 kepuasan anggota tinggi = 1 

kepuasan anggota rendah= 0 

DpUU = kepuasan anggota terhadap pelayanan unit usaha  (skala Likert); 

   kepuasan anggota tinggi = 1 

 kepuasan anggota rendah= 0 

DPk = keaktifan pengurus koperasi (skala Likert); 

 keaktifan tinggi= 1 

 keaktifan rendah= 1 

DKuu = kesesuaian (kelengkapan) unit usaha dengan kebutuhan 

anggota;  sesuai: DKuu = 1; lainnya: DKuu = 0 

e = faktor kesalahan 

 

 

Model persamaan (1), (2) dan (3)  merupakan model regresi Seemingly 

Unrelated Regression.  Ketiga persamaan tersebut jika dianalisis secara 

sendiri-sendiri akan menghasilkan estimasi yang tidak efisien karena 

standar eror estimatornya bias dan tidak konsisten.  Hal ini karena model 
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persamaan tersebut pada variabel Y atau dependent variabel dipengaruhi 

oleh regresor atau variabel independent yang sama sehingga ketiga model 

terdapat korelasi antar eror pada ketiga persamaan tersebut.  Analisis 

dengan model SUR dibantu oleh program Eviews 8. 

 

a. Uji terhadap penduga parameter (t-test) 

 

 

Uji terhadap penduga parameter digunakan untuk mengetahui pengaruh 

tiap-tiap variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat 

(dependent), dengan taraf kepercayaan 80% atau dengan menggunakan 

taraf nyata α: 20%, dan dengan asumsi: 

Ho : bi = 0, artinya variabel bebas (independent) tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel terikat (dependent). 

Ho : bi ≠ 0, artinya variabel bebas (independent) berpengaruh nyata 

terhadap variabel terikat (dependent). 

 

b. Uji ketepatan model (Goodness of Fit) 

 

(1) Uji F (over all test) 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas 

(independent) secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(dependent), dengan taraf kepercayaan 90% atau dengan 

menggunakan taraf nyata α : 10%, dan dengan asumsi sebagai 

berikut: 

Ho : bi = 0, artinya variabel bebas (independent) tidak berpengaruh 

nyata terhadap variabel terikat (dependent). 
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Ho : bi ≠ 0, artinya variabel bebas (independent) berpengaruh nyata 

terhadap variabel terikat (dependent). 

 

(2)  Analisis R
2
 (koefisien determinasi) 

 

Analisis R
2 

digunakan untuk mengetahui ketepatan model yang 

digunakan dan dinyatakan dalam persen variabel terikat 

(dependent) yang dijelaskan dengan variabel-variabel bebas 

(independent) dalam model dengan taraf kepercayaan 80% atau 

dengan menggunakan taraf nyata α: 20%. 

 


