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This research was aimed to investigate the factors of driving and inhibiting 

success of Lampung University Students' Cooperation. The type of this research is 

descriptive using qualitative approach. The technique of collecting data were 

interview, participant observation and documentation. There were five people 

selected as infomants who have a lot of information about Lampung University 

Students' Cooperation. Based on conducted research, the result shows that there 

are four driving success factors of Lampung University Students' Cooperation. 

They are member resources, availability of capital, relations and co-operation, 

and management.  While, human resources, organizational culture, and systems 

are three inhibiting success of Lampung University Students' Cooperation. 
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ABSTRAK 

 

 FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KESUKSESAN 

KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Safitri 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan 

penghambat kesuksesan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Tipe 

penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi partisipatif dan 

studi dokumentasi. Informan yang dipilih berjumlah lima orang yang merupakan 

individu yang mempunyai banyak informasi mengenai Kopma Unila. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa ada empat faktor pendorong kesuksesan Kopma 

Unila yaitu Sumber Daya Anggota, ketersediaan modal, relasi dan kerjasama, dan 

manajemen. Sedangkan Sumber Daya Manusia, budaya organisasi, dan sistem 

adalah tiga faktor penghambat kesuksesan kopma unila. 

 

Kata kunci : Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, Koperasi   

          Mahasiswa. 
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan

sebagai badan usaha penting.

Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan

nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah

perekonomian rakyat. Kebijaksanaan pemerintah ini sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai

adalah koperasi.

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat membentuk kekuatan

ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik

bagi anggotanya. Koperasi memiliki banyak peran bagi perekonomian negara

diantaranya untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
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ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosialnya, selain itu koperasi juga

harus berperan aktif dalam upaya untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia

dan masyarakat, dan yang paling penting koperasi dapat memperkokoh

perekonomian rakyat sebagai dasar dari kekuatan dan ketahanan perekonomian

nasional. Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

disebutkan bahwa tujuan koperasi adalah 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.

Tahun 2011 posisi koperasi indonesia didominasi oleh koperasi simpan pinjam

yang menguasai pasar indonesia sebanyak 55-60% dari seluruh aset koperasi.

Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program

pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau 35% dari populasi

koperasi aktif. Kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

hanya sebesar 16,4%  sedangkan usaha besar memberikan kontribusi sebesar

83,6%. Berdasarkan pangsa pasar, usaha kecil, menengah, dan koperasi (UMKM)

terutama koperasi hanya sebesar 20 %, sedangkan usaha besar menguasai pangsa

pasar sebesar 80% (Aprilita 2014). Hal tersebut menunjukan bahwa sektor

koperasi di indonesia masih terbilang lemah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah

koperasi yang ada di indonesia.
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Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Berdasarkan Provinsi di Indonesia pada Bulan
Desember  2014

No Propinsi/DI
Koperasi (unit) Jumlah Anggota

(orang)

JML Aktif Tidak Aktif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 N. Aceh Darussalam 7,428 3,764 3,664 500,202

2 Sumatera Utara 12,286 6,708 5,578 2,116,386

3 Sumatera Barat 3,800 2,621 1,179 516,139

4 Riau 4,993 3,094 1,899 545,025

5 Jambi 3,685 2,291 1,394 367,962

6 Sumatera Selatan 5,852 4,336 1,516 630,738

7 Bengkulu 2,252 1,686 566 176,640

8 Lampung 4,833 3,041 1,792 681,948

9 Bangka Belitung 1,058 836 222 106,558

10 Kepulauan Riau 2,252 1,391 861 182,449

11 DKI Jakarta 7,928 5,645 2,283 879,795

12 Jawa Barat 25,563 15,633 9,930 5,974,375

13 Jawa Tengah 27,784 22,563 5,221 7,042,617

14 DI Yogyakarta 2,610 2,269 341 691,575

15 Jawa Timur 30,850 27,140 3,710 7,522,356

16 Banten 6,234 3,895 2,339 919,307

17 Bali 4,952 4,401 551 993,434

18 Nusa Tenggara Barat 3,966 2,283 1,683 626,117

19 Nusa Tenggara Timur 3,130 2,818 312 698,470

20 Kalimantan Barat 4,781 2,871 1,910 1,404,010

21 Kalimantan Tengah 3,105 2,268 837 346,780

22 Kalimantan Selatan 2,571 1,669 902 336,833

23 Kalimantan Timur 5,184 3,524 1,660 340,076

24 Kalimatan Utara 735 426 309 50,284

25 Sulawesi Utara 6,038 3,426 2,612 422,960

26 Sulawesi Tengah 2,246 1,470 776 267,768

27 Sulawesi Selatan 8,556 5,318 3,238 1,165,554

28 Sulawesi Tenggara 3,368 2,616 752 245,538

29 Gorontalo 1,148 741 407 135,831

30 Sulawesi Barat 985 735 250 62,718

31 Maluku 3,225 2,370 855 173,863

32 Papua 3,101 1,784 1,317 188,536

33 Maluku Utara 1,394 831 563 71,581

34 Papua Barat 1,595 785 810 59,528

Jumlah Nasional 209,488 147,249 62,239 36,443,953

Sumber : Laporan SKPD yang Membidangi KUKM, http://www.depkop.go.id
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Tabel 1.2 Jumlah Koperasi, Karyawan, dan Anggota Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014

No

Kabupaten / Kota
Jumlah

Koperasi Karyawan Anggota

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Lampung barat 270 202 104.876

2 Tanggamus 296 823 43.423

3 Lampung Selatan 377 797 45.704

4 Lampung Timur 470 555 66.371

5 Lampung Tengah 563 847 126.596

6 Lampung Utara 362 246 56.373

7 Way kanan 679 26 57.769

8 Tulang bawang 195 - 52.919

9 Pesawaran 174 115 13.250

10 Pringsewu 153 122 40.452

11 Mesuji 92 50 13.438

12 Tulang bawang barat 96 96 19.547

13 Bandar lampung 811 1.124 98.974

14 Metro 295 620 84.903

Jumlah 4.833 5.623 824.595

Sumber : Laporan SKPD yang Membidangi KUKM, http://www.depkop.go.id
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Menurut Yovita (2015) indikator keberhasilan koperasi:

a. Efisiensi Pengelolaan Usaha

Sejauh mana koperasi dikelola secara efisien dalam rangka mencapai

tujuan yang ingin dicapai.

b. Efisiensi Pembangunan,

Penilaian dampak keberadaan koperasi baik secara langsung maupun

tidak langsung sebagai kontribusi koperasi dalam pencapaian tujuan

pembangunan ekonomi.

c. Efisiensi yang Berorientasi Pada Kepentingan para Anggota.

Berbagai kegiatan pelayanan yang bersifat menunjang kegiatan usaha

koperasi untuk kepentingan kesejahteraan anggota dan tujuan bersama

para anggotanya.

Koperasi akan dikatakan berhasil jika dapat memenuhi indikator - indikator diatas.

Menurut Robbins (1994) jika ditinjau dari keefektivitas organisasi melalui

pendekatan Konstituensi maka organisasi koperasi yang ideal adalah yang

mempunyai kriteria:

(1) Pemilik, pegawai dan pelanggan yang merupakan satu kesatuan dalam

organisasi mendapat peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu dengan ciri

kenaikan laba dan investasi, pertumbuhan penghasilan, kompensasi,

tunjangan tambahan, kepuasan pada kondisi organisasi, kepuasan

terhadap harga dan pelayanan.

(2) Pemasok yaitu kepuasan terhadap pembayaran dan potensi penjualan

yang semakin meningkat dimasa depan.

(3) Pejabat masyarakat lokal yaitu keikutsertaan dari para anggota dalam
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masalah lokal seperti menjaga agar tidak adanya kerusakan pada

lingkungan masyarakat dan tunduk pada hukum .

Adanya koperasi seharusnya segala masalah ekonomi yang dialami oleh

masyarakat akan segera teratasi. Tetapi pada kenyataannya koperasi saat ini

bukannya menjadi solusi, keberadaanya kini justru tidak lagi populer dan seakan-

akan menghilang karena dipengaruhi oleh kuatnya sistem ekonomi pasar bebas

dinegeri ini. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem

demokratis seharusnya bisa lebih mapan dengan mengedepankan prinsip

kebersamaan atau gotong royong.

Dengan fungsi dan peran koperasi sebagai penggerak perekonomian rakyat , tidak

heran jika Pendidikan perkoperasian ada disemua jenjang pendidikan mulai dari

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas

(SMA) hingga diperguruan tinggi hal ini dilakukan agar koperasi tetap eksis.

Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (Kopma Unila) adalah salah satu unit

kegiatan mahasiswa tingkat universitas yang bergerak di bidang perkoperasian.

Kopma Unila didirikan pada tahun 1982 saat ini berusia 33 tahun. Selain ikut

mengembangkan eksistensi koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan,

Kopma Unila yang beranggotakan mahasiswa Universitas Lampung ini juga

mempunyai beberapa tujuan, fungsi dan peran diantaranya:

(1) Bertujuan meningkatkan kerjasama dan kesejahteraan anggota melalui

aktivitas usaha dan pembinaan serta ikut mengembangkan koperasi dalam

rangka pembangunan tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan
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masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, Undang-undang

1945, dan Undang-undang perkoperasian.

(2) Kopma Unila berfungsi sebagai wadah berhimpunnya mahasiswa Unila

dalam mengembangkan kreativitas, potensi, dan jiwa wirakoperasi.

Kopma Unila berperan aktif dalam membina kader koperasi yang profesional,

tangguh, berwawasan luas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai

penggerak pembangunan daerah maupun nasional (Anggaran Dasar Kopma Unila,

2015).

Diusianya yang mencapai 33 tahun, Kopma Unila  tentunya mempunyai beberapa

pencapaian yang diantaranya yaitu Kopma Unila  merupakan koperasi yang eksis

diwilayah sumatera terbukti dengan terpilihnya sebagai ketua FKKMI (Forum

Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia) regional sumatera sejak tahun 2014.

Kopma Unila dalam tiga tahun terakhir ini telah membangun berbagai unit usaha

diantaranya, ukm mart, kopma digital , dan juga kopma konveksi.

Akan tetapi dalam berbagai pencapaiannya, Kopma Unila juga mempunyai

berbagai hambatan diantaranya yaitu, kurangnya akses permodalan yang

menyebabkan usaha Kopma Unila sulit berkembang, jumlah anggota pasif  yang

pada setiap tahunnya semakin bertambah, dan kurangnya dukungan dari berbagai

pihak diantara pihak rektorat. Hambatan tersebut juga mengakibatkan Kopma

Unila tidak dapat memanfaatkan peluang secara optimal yaitu koperasi ini belum

dapat mencukupi barang kebutuhan mahasiswa Universitas Lampung secara
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menyeluruh. Artinya dalam usia yang ke tiga puluh tiga tahun, koperasi ini belum

mampu mewujudkan tujuan, fungsi dan peran yang dicita-citakannya.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengungkapkan faktor-faktor pendorong dan

penghambat kesuksesan Kopma Unila . Subjek dari penelitian ini adalah anggota

aktif ataupun individu yang berperan aktif dalam Kopma Unila. Dari uraian diatas,

maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Faktor- faktor

pendorong dan penghambat kesuksesan Koperasi Mahasiswa Universitas

Lampung”

1.2  Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong kesuksesan Kopma Unila ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kesuksesan Kopma Unila?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong kesuksesan

Kopma Unila.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat kesuksesan

Kopma Unila.
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1.4  Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya konsep materi

dalam pengembangan ilmu perkoperasian dan menambah informasi

mengenai faktor-faktor yang mendorong kesuksesan koperasi dan

faktor-faktor yang menghambat kesuksesan koperasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi untuk memperbaiki Kopma Unila khususnya dan bagi

koperasi-koperasi yang ada di Indonesia pada umumnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Definisi Koperasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 tentang

perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1)

menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain

menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan

kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah

Koperasi.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti di atas maka peran koperasi

sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi

rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai

ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam

kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan

kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi
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rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat,

pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan

perannya. Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan

dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi

benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan

demikian koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi,

otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan

berperan utama dalam kehidupan ekonomi.

Menurut Hendar (2010), koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang

yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi

ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang

dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Menurut Baswir (2010), koperasi

adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan

tertentu pula. Dari beberapa pengertian koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa

koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang perorang yang

mempunyai kebutuhan dan tujuan yang sama yang berhimpun secara sukarela

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan dikelola secara

demokratis berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong serta berlandaskan

Undang-undang Perkoperasian. Koperasi bukan perkumpulan modal melainkan

perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi, hal ini menjadi pembeda

antara koperasi dengan Perseroan Terbatas (PT). Anggota-anggota yang

bergabung dalam koperasi adalah orang-orang yang dengan sukarela
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mendaftarkan  dirinya sebagai pemilik  koperasi, pengelola sekaligus pengguna

produk dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi.

2.1.2. Koperasi Mahasiswa

Koperasi Mahasiswa merupakan salah satu jenis koperasi berdasarkan jenis

anggotanya. Anggota dari Koperasi Mahasiswa adalah para mahasiswa yang

dengan sukarela bergabung dengan koperasi. Mahasiswa menjadi tokoh utama

dalam koperasi, baik sebagai pengelola, pemilik sekaligus pengguna produk

koperasi. Mahasiswa sebagai kader bagi koperasi nasional untuk menjadi

wirakoperasi tangguh yang bisa membangun iklim perkoperasian yang stabil

untuk membangun perekonomian nasional yang tangguh.

Musyawarah nasional Koperasi Mahasiswa Indonesia I yang diselenggaran di

Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Jatinangor tanggal 8 hingga 11

April 1988 berusaha merumuskan arah, landasan, dan fungsi koperasi mahasiswa.

Musyawarah ini menghasilkan pengertian Koperasi Mahasiswa adalah lembaga

ekonomi yang berwatak sosial yang merupakan wadah transformasi nilai-nilai

koperasi dalam usaha mensejahterakan anggota dan kehidupan bangsa. Dalam

koperasi mahasiswa, mahasiswa adalah aktor tunggal dalam koperasi. Mahasiswa

berperan ganda sebagai subjek dan objek dalam koperasi (Anoraga, 2007)
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2.1.3. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

(1) Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Koperasi

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .

(2) Asas koperasi terdapat dalam definisi koperasi menurut UU Nomor 25

Tahun 1992 pasal 2, yang menyebutkan bahwa koperasi dikelola

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan juga disebutkan

dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa,

“..... perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Asas  kekeluargaan  dalam koperasi bisa diartikan sebagai pengelolaan

bersama secara demokratis dan terbuka kepada seluruh anggota koperasi

(3) Koperasi bertujuan 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.

2.1.4. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran Koperasi dalam UU  Nomor 25 Tahun 1992 adalah :

(1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

(2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas

kehidupan manusia dan masyarakat.
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(3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan

ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.

(4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

dan demokrasi ekonomi.

2.1.5. Prinsip koperasi

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam

kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip  tersebut

koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini

merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan

merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan

usaha lainnya. (UU No 25 Tahun 1992) yaitu :

(1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukaralean  dalam

keanggotaan koperasi mengandung  makna bahwa menjadi anggota

koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga

mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri

dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam

Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti

bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau

diskriminasi dalam bentuk apapun.

(2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokrasi

menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak
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dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan

melaksanakan keputusan tertinggi dalam Koperasi.

(3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil

usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal

yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan

perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang

demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

(4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam

koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan

bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa

terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan

tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi

suku bunga yang berlaku dipasar.

(5) Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa

tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada

pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam

kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung

jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan

sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk

pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain
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yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip

koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan

anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja

sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi ditingkat lokal, regional, nasional

dan internasional.

Prinsip Koperasi Menurut ICA (International Cooperative Alliance)

ICA merupakan organisasi gerakan koperasi dunia yang juga disebut sebagai

Gabungan Koperasi Internasional. Dalam Kongres ICA ke-32 yang berlangsung

di Wina tahun 1966, dihasilkan rumusan baru mengenai prinsip koperasi. Prinsip

koperasi tersebut adalah:

a) Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka.

b) Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis.

c) Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya.

d) Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi

milik anggota.

e) Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-

anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat

pada umumnya.

f) Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi tingkat lokal, tingkat provinsi,

nasional, dan koperasi diseluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan

usaha sesuai kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan

anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerja sama antar koperasi, baik

lokal, nasional, regional, maupun internasional (Baswir, 2010)
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2.1.6. Keanggotaan koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai

pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan

Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya,

Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan

sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota

menjadi anggota Koperasi. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang

persyaratannya diatur dalam anggaran dasar Baswir (2010). Dalam hal tersebut

terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi,

namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan

dalam Anggaran Dasar, mereka  dapat diterima  sebagai  anggota luar  biasa.

Ketentuan ini memberi  peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara

dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.7. Perangkat Organisasi Koperasi

Agar koperasi dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diingikan maka

diperlukan perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:

a. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Rapat anggota dihadiri oleh anggota koprasi yang pelaksanaanya diatur

dalam anggaran dasar. Rapat anggota berwenang menentukan beberapa

kebijakan diantaranya:  (a) Anggaran Dasar, (b) kebijaksanaan umum di

bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi, (c) pemilihan,
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pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas, (d) rencana kerja,

rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan

laporan keuangan, (e) pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam

pelaksanaan tugasnya, (f) pembagian sisa hasil usaha, (g) penggabungan,

peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi. Anggota berhak

meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas

mengenai pengelolaan Koperasi dalam rapat anggota. Rapat Anggota

dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

b. Pengurus

Pengurus adalah anggota koperasi yang mendapat kepercayaan dari rapat

anggota untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi untuk suatu periode

tertentu. Tidak sembarang anggota bisa menjadi pengurus walaupun setiap

anggota memiliki hak  untuk menjadi pengurus, hanya anggota dengan

kriteria tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu yang bisa memikul

tanggungjawab sebagai pengurus.

Dalam peran pengurus sebagai perangkat organisasi koperasi, pengurus

memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1) Mengelola organisasi dan usaha koperasi.

2) Memelihara buku daftar anggota, pengurus dan pengawas.

3) Menyelenggarakan rapat anggota.

4) Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan keuangan koperasi.

5) Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan

belanja koperasi.
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c. Pengawas.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan koperasi memiliki badan pengawas

yang dipilih dari anggota dalam rapat anggota.

Tugas Pengawas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan

pengelolaan koperasi.

b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan yang dilakukan.

Wewenang pengawas:

a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi.

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
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2.1.8. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Kesuksesan Koperasi

Soetjipto (2015), mengungkapkan ada empat faktor internal pendorong. Keempat

faktor ini dapat berpengaruh terhadap kesuksesan koperasi apabila digunakan

secara maksimal dan sebaliknya akan menjadi sebuah penghambat jika

manajemennya kurang baik.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang mempunyai peranan sangat

penting dan sangat berpengaruh dalam sebuah koperasi. Disebut demikian karena

manusia memiliki sesuatu yang berbeda satu sama lain yakni keterampilan dan

kecerdasan, motivasi, watak dan keperibadian. Disamping faktor keperibadian,

mereka juga memiliki keterbatasan maupun kelebihan yang berbeda dalam

berbagai hal seperti kecakapan dan kecerdasan, kerjasama, kompetensi, adaptasi,

sikap dan lain-lain.

b. Modal

Dalam aktivitas usaha apapun bentuknya, modal sangat dibutuhkan. Dalam hal ini

yang dimaksud modal adalah dana atau uang yang akan digunakan untuk aktivitas

koperasi. Didalam koperasi ada ketentuan khusus bahwa modal koperasi berasal

dari berbagai sumber diantaranya dari anggota, dari pinjaman atau pun dari hibah.

c. Sistem

Sistem adalah perangkat kelengkapan organisasi koperasi yang harus ada untuk

mendasari pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta

pertanggungjawabannya, dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan

pengendalian. Sistem akan mengatur setiap unsur didalam koperasi dapat
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melaksanakan pekerjaan tanpa ragu-ragu karena sudah memiliki dasar bertindak,

prosedur pelaksanaan yang dijamin keabsahannya.

d. Peralatan

Peralatan yang dimaksud adalah sarana dan prasarana untuk melaksanakan

aktivitas usaha. Prasarana kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi koperasi

misalnya jalan dan tempat untuk melaksanakan usaha. Sedangkan sarana adalah

kebutuhan yang diperlukan oleh koperasi untuk dapat beroperasi dengan baik.

Sarana dibedakan menjadi dua jenis yakni : sarana fisik dan sarana non fisik.

Sarana fisik meliputi berbagai perangkat pokok untuk pelaksanaan aktivitas

koperasi misalnya peralatan kantor, sarana komunikasi dan transportasi.

Sedangkan sarana non fisik  berupa perangkat lunak untuk membantu aktivitas

koperasi agar bisa berlangsung dengan cepat, tepat dan akurat misalnya program

komputer untuk pembukuan, sistem administrasi, dan sistem lainnya.

Menurut Ketaren (2007), Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi

meliputi sisa hasil usaha, partisipasi keaktifan anggota, kepemimpinan pengurus,

dan manajemen koperasi. Faktor pendorong kesuksesan yang lainnya dipengaruhi

oleh beberapa hal menurut Widiyanti (2002) ;

(1) Koperasi aktif jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi

secara umum.

(2) Koperasi akan berkembang jika ada kebebasan dan otonomi dalam

berorganisasi.

(3) Keberadaan koperasi ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman

nilai-nilai perkoperasian.
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(4) Peran dan manfaat koperasi akan semakin dapat dirasakan oleh anggota dan

masyarakat jika terdapat kesadaran dan keanggotaan yang jelas.

(5) Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan usaha dengan kriteria:

a) Luwes dan sesuai dengan kebutuhan anggota

b) Berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan maksimal kepada

anggota.

c) Berjalan dan berkembang bersamaan dengan usaha anggota.

d) Efisien, atau biaya transaksi antara koperasi dan anggota  mampu

ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non- koperasi

e) Mampu mengembangkan modal yang ada dalam kegiatan koperasi dan

anggota sendiri.

Ditinjau dari sisi keorganisasian, budaya organisasi yang ada dikoperasi juga

dapat menjadi faktor pendorong keberhasilan koperasi. Budaya organisasi adalah

filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai

bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan

sesuatu dalam sebuah organisasi. Keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai

tersebut menjadi pegangan semua sumber daya manusia dalam melakukan

kegiatannya diorganisasi (Wibowo, 2010). Peran budaya organisasi adalah

sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh

dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber

daya dan mengelola sumber daya organisasional, dan juga sebagai alat untuk

menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Budaya
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organisasi memiliki korelasi yang erat dengan kinerja ekonomi dan kinerja

organisasi secara keseluruhan.

Budaya organisasi akan menjadi faktor pendorong keberhasilan koperasi apabila

budaya tersebut mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku para individu

anggota koperasi untuk menyelaraskan tujuan individu dan tujuan kelompok

mereka dengan tujuan orgaisasi. Kemudian budaya organisasi harus fleksibel dan

responsif terhadap perkembangan lingkungan baik lingkungan eksternal maupun

lingkungan internal (Usmara, 2006).

(Aprilita,2014) mengungkapkan ada empat faktor penghambat kesuksesan

koperasi:

a) Sumber daya manusia yang dalam hal ini berkaitan dengan pengurus dan

karyawan yang menjadi peran utama dalam kesuksesan koperasi.

b) Kurangnya modal akibat dari sulitnya akses permodalan karena  ruang

lingkup koperasi masih terbatas, pada umunya koperasi-koperasi di

Indonesia masih tergantung pada instansi-instansi pemerintah.

c) Regulasi perkoperasian yang belum sepenuhnya mendorong koperasi

untuk maju dan berkembang.

d) Pandangan masyarakat Indonesia yang memandang koperasi sebelah mata

dan mengesampingkan keberadaan ekonomi.

Dari berbagai pendapat diatas, peneliti menyimpulkan beberapa hal diantaranya

1. Faktor pendorong kekuksesan koperasi diantaranya:
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a. Sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai pengetahuan yang

luas tentang perkoperasian

b. Modal, yang merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi koperasi.

Dengan adanya modal koperas dapat berkembang sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai.

c. Relasi koperasi yang dapat berupa relasi dengan koperasi-koperasi lain

maupun lembaga pemerintahan, perusahaan dan sebagainya.

d. Manajemen Koperasi yaitu pengelolaan koperasi dengan melibatkaan

berbagai unsur yang ada dikoperasi seperti anngota, pengurus maupun

karyawan. Manajemen koperasi lebih bersifat manajemen partisipatif.

2. Faktor penghambat kesuksesan koperasi

a. Sumber daya manusia yang tidak berkompeten serta minimnya pendidikan

dan pengetahuan mengenai perkoperasian.

b. Budaya organisasi yang lemah dan tidak  mampu mempengaruhi tindakan

individu untuk menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan

organisasi, tidak fleksibel dan tidak responsif terhadap perubahan

lingkungan internal dan eksternal.

c. Sistem adalah perangkat kelengkapan organisasi koperasi yang harus ada

untuk mendasari pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan serta

pertanggungjawabannya, dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan

pengendalian. Sistem akan mengatur setiap unsur didalam koperasi dapat

melaksanakan pekerjaan tanpa ragu-ragu karena sudah memiliki dasar

bertindak, prosedur pelaksanaan yang dijamin keabsahannya.
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2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1 Penelitan Terdahulu

No Judul Penulis Variabel Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
keberhasilan
koperasi credit
union dalam
pemberdayaan
masyarakat
(studi kasus
koperasi credit
union partisipasi
suka makmur
kecamatan
sibolangit
kabupaten deli
serdang )

Ketaren.
Fisip
USU
2007

Variabel bebas
: faktor-faktor
yang
mempengaruhi
Kerjasama
Kredit

Variabel
terikat :
pemberdayaan
masyrakat

Koperasi credit union perlu
menonjolkan azas
kekeluargaan dibandingkan
persaingan sempurna.
Koperasi akan berhasil jika
manajemen bersifat terbuka
dan partisipatif. Faktor-
faktor yang mempengaruhi
keberhasilan koperasi credit
union Partisipasi
Sukamakmur, yang meliputi;
Sisa hasil usaha, partisipasi
anggota, kepemimpinan
pengurus, manajemen
koperasi,pemberdayaan
masyarakat dapat dikatakan
sudah cukup tinggi. Akan
tetapi, optimalisasi masih
perlu dilakukan sehingga
tujuan dari koperasi credit
union Partisipasi
Sukamakmur dapat dicapai
dengan lebih maksimal.

2. Koperasi
Mahasiswa
dalam
Meningkatkan
Partisipasi
Anggota (Studi
Kasus Koperasi
Mahasiswa
Universitas
Hasanuddin)

Sukmaw
ati,
Universi
tas
Hasanu
ddin.
(2012)

Variabel bebas
: Koperasi
mahasiswa
dalam
meningkatkan
partisipasi
anggota

variabel
terikat:
faktor- faktor
apa yang
berhubungan
dengan
tingkat
partisipasi
dalam
kegiatan
Kopma Unhas

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
koperasi mahasiswa Unhas
memiliki tujuan sebagai
lembaga yang berbasis pada
partisipasi anggota memiliki
strategi pengembangan kader
yang kompetitif dan kreatif
berwirausaha. Faktor yang
mempengaruhi partisipasi
anggota secara internal,
berasal dari dorongan yang
berasal dari dalam diri
individu yang meliputi
kemampuan serta kemauan
untuk berpartisipasi dalam
setiap kegiatan, seperti
pengetahuan anggota tentang
Kopma Unhas, pandangan
anggota terhadap mamfaat
Kopma Unhas, persepsi
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anggota tentang kegiatan
Kopma Unhas dan
pandangan terhadap
pembinaan dan pendidikan
perkoperasian.

3. Koperasi
Sebagai
penggerak
Ekonomi rakyat
(Studi kasus
pada
Manajemen
Koperasi
Dikabupaten
pesawaran

Aprilita,
Universi
tas
Lampun
g 2014

Variabel bebas
: Manajemen
Koperasi

Variabel
terikat :
keberhasilan
koperasi
sebagai
penggerak
ekonomi
rakyat

Hasil penelitian ini
menemukan beberapa faktor
penghambat pelaksanaan
manajemen koperasi yaitu
SDM, keterbatasan modal,
dan ketergantungan koperasi
kepada instans-instansi
pemerintah.Pelaksanaan
fungsi manajemen dikoperasi
pesawaran tidak hanya
dilakukan oleh koperasi
namun juga dilakukan oleh
Diskoperindag pesawaran
dan Dekopinda pesawaran
sebagai penyalur aspirasi
koperasi.

Sumber: Data diolah
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2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas peneliti akan melakukan penelitian

mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kesuksesan Kopma

Unila. Faktor pendorong berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), modal,

sistem dan budaya organisasi. Sedangkan faktor penghambat berkaitan dengan

Sumber Daya Manusia (SDM), modal, pandangan negatif masyarakat terhadap

koperasi dan budaya organisasi. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya akan

mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan Kopma Unila. Kesuksesan koperasi

KOPERASI MAHASISWA
UNILA

Faktor Penghambat
Kesuksesan

Koperasi

SDM Modal

KESUKSESAN /
KEGAGALAN KOPERASI

MAHASISWA UNILA

Relasi Manajemen
koperasi

Faktor Pendorong
Kesuksesan

Koperasi

SDM Budaya
Organisasi

Sistem



28

jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

adalah mampu memajukan kesejahteraan anggota. Jika ditinjau dari keefektivitas

organisasi melalui pendekatan Konstituensi maka organisas koperasi yang ideal

adalah yang mempunyai kriteria (a) pemilik, pegawai dan pelanggan yang

merupakan satu kesatuan dalam organisasi mendapat peningkatan kesejahteraan

ekonomi yaitu dengan ciri kenaikan laba dan investasi, pertumbuhan penghasilan,

kompensasi, tunjangan tambahan, dan kepuasan pada kondisi organisasi. (b)

Pemasok yaitu kepuasan terhadap pembayaran dan potensi penjualan yang smakin

meningkat dimasa depan. (c) Pejabat masyarakat lokal yaitu keikutsertaan dari

para anggota dalam masalah lokal seperti menjaga agar tidak adanya kerusakan

pada lingkungan masyarakat dan tunduk pada hukum. Koperasi dikatakan gagal

apabila koperasi tersebut tidak dapat memenuhi atau mencapai tujuan yang dicita-

citakan.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti dan tujuannya, penulis menggunakan metode

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada

quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari

suatu barang atau jasa berupa kejadian gejala sosial adalah makna dibalik kejadian

tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan

konsep teori. (Satori,2014). Metode penelitian kualitatif sering disebut juga

dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada

kondisi yang alamiah (natural setting).

Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang alamiah, yaitu objek yang

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti

tidak begitu memengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sebagaimana

dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti

itu sendiri (human instrument). Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti

harus memiliki wawasan yang luas dan bekal teori sehingga mampu bertanya,

menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas

dan bermakna (Sugiyono,2014). Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti

ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantitatifkan yang
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bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep,

pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu

barang atau jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, lain

sebagainya. Suatu penelitian kualitatif dirancang agar hasil penelitiannya

memiliki kontribusi terhadap suatu teori. (Satori, 2014).

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena permasalahan yang akan

dibahas pada penelitian ini tidak berkaitan dengan angka akan tetapi

mendeskripsikan  secara jelas, detail dan terperinci serta memperoleh data yang

mendalam dari fokus penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor pendorong

dan penghambat kesuksesaan koperasi mahasiswa universitas lampung.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian eksploratif yaitu dengan menggali

informasi dari subjek penelitian dan informan secara lebih mendalam. Peneliti

menggunakan metode penelitan kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus.

Studi kasus  adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan

terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai

sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang

dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas atau individu. Studi kasus

merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau

menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural, tanpa adanya

intervensi dari pihak luar. (Satori,2014). Penelitian ini dirasa tepat menggunakan

studi kasus karena, penelitian ini berusaha menyoroti, mempelajari, menerangkan

dan menginterpretasikan secara mendalam.
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3.2 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian kualitatif diperlukan adanya fokus penelitian.

Penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang

akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Sugiyono (2014) mengemukakan

empat alternatif dalam menetapkan fokus yaitu :

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.

2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu (Organizing Domain).

3. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori- teori

yang telah ada.

Berdasarkan alternatif  penetapan fokus penelitian yang diungkapkan oleh

Spradley, peneliti menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk

pengembangan iptek yaitu menetapkan penelitian pada faktor-faktor pendorong

dan penghambat kesuksesaan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Pada

akhirnya penelitian ini menemukan hal-hal baru terkait topik yang dibahas yang

berguna untuk pengembangan keilmuan koperasi secara nyata pada Koperasi

Mahasiswa Universitas Lampung.
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3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitan adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama

sekali dalam menangkap fenomena atau kejadian penelitian yang sebenarnya

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian

yang akurat dan juga dalam menentukan lokasi penelitian. Cara terbaik yang

ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan,

sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya dan tenaga

perlu juga dijadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian (Moleong

dalam Farid, 2013). Peneliti memilih Kopma Unila sebagai tempat penelitian.

Kopma Unla sendiri menarik untuk dijadikan tempat penelitian dikarenakan

ketersedian informan yang banyak dengan latar belakang pendidikan yang

bervariasi. Kopma Unila juga sebagai unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas

yang yang ikut serta menjaga eksistensi koperasi dengan melibatkan mahasiswa

sebagai pelaku utama dalam pengelolaan koperasi.

3.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang (subjek) yang diharapkan mampu memberikan informasi

mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah

para anggota aktif Kopma Unila. Menurut Sugiyono (2014) pada penelitian

kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan

wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial

tersebut.
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Agar memperoleh informasi yang diinginkan, terdapat beberapa kriteria yang

perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang

menjadi sasaran atau perhatian peneliti.

2. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti.

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan

kesempatan untuk dimintai keterangan.

4. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang

mengetahui kejadian tersebut.

Sedangkan kriteria yang menjadi tolak ukur peneliti dalam memilih informan

yaitu:

1. Anggota aktif Kopma Unila.

2. Telah menjadi anggot aktif Kopma Unila sekurang-kuranganya satu periode

kepengurusan.

3. Mempunyai cukup banyak informasi, pengetahuan, banyak waktu dan

kesempatan untuk dimintai keterangan.

4. Mendapat penilaian positif dari anggota lain mengenai pemahaman

perkoperasian.

Pemilihan subjek merujuk pada jenis dan maksud penelitian. Pemilihan sample

subjek yang digunakan yaitu snowball sampling merupakan pelabelan (pemberian

nama) terhadap suatu aktivitas ketika peneliti mengumpulkan data dari satu

responden ke responden lain yang memenuhi kriteria, melalui wawancara
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mendalam dan berhenti ketika tidak ada informasi baru lagi, terjadi replikasi atau

pengulangan variasi informasi, mengalami titik jenuh informasi. Maksudnya

informasi yang diberikan oleh informan berikutnya tersebut sama saja dengan apa

yang diberikan oleh informan berikutnya tersebut sama saja dengan apa yang

diberikan oleh para informan sebelumnya. Sedangkan untuk jumlahnya sendiri

menurut Nasution dalam Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa penentuan unit

(informan) dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf “redundancy”

(data telah jenuh, ditambah sampel tidak lagi memberikan informasi yang baru),

artinya dalam hal ini jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya namun akan

dihentikan apabila datanya jenuh.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan wawancara

(interview). Penggunaan pedoman wawancara dimaksudkan agar pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan oleh interviewer dapat lebih terarah. Teknik yang

digunakan dalam wawancara adalah dengan teknik wawancara secara mendalam

(in-deph interview). Wawancara mendalam (in-deph interview) adalah suatu

proses mendapatkan informasi untuk kepentingan peneliti dengan cara berdialog

antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi

informasi dalam konteks observasi partisipasi, (Satori,2014).

Dialog antara peneliti dengan yang diteliti (informan) memberi kesan bahwa

sudah terjalin suatu hubungan yang intens antara peneliti dengan informan. Hal ini

menjelaskan bahwa wawancara mendalam didasari oleh keakraban yang salah
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satunya dibangun karena peneliti sudah membangun suasana “rapport” dengan

lingkungan penelitian. Peneliti dalam dialog berperan sebagai “trigger” yang

menjadi pemimpin pemicu munculnya jawaban-jawaban yang mendalam dan

crusial untuk penelitian dari informan yang menguasai dan memahami

data/informasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut

1. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah tahap pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan langsung oleh peneliti kepada informan kemudian

jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam. Metode interview yang

digunakan disini adalah interview terpimpin, yang dilakukan oleh peneliti dengan

membawa beberapa topik yang telah ditentukan peneliti.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen.

Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan,

notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan, dan dokumen lainnya.

(Satori,2014) mengungkapkan bahwa para ahli sering mengartikan dokumen

dalam dua pengertian. Pertama, sumber tertulis bagi sumber sejarah sebagai

kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefat, peninggalan-peninggalan terlukis, dan

petilasan-petilasan arkeologi. Kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan

surat-surat negara seperti surat perjanjian,  undang-undang, hibah,  konsesi dan

lainnya. Dokumen yang  lebih luas menurut Gottschalk dapat  berupa setiap

proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu bersifat

tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.
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Metode dokumentasi bertujuan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan dan

mengelola informasi. Dokumentasi yang digunakan yaitu berupa arsip-arsip atau

dokumen-dokumen terkait, foto dan catatan pribadi milik informan.

3.6 Teknik  Analisis Data

Sugiyono 2014 mengungkapkan dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai

datanya jenuh. Dengan pengamatan yang secara terus menerus itu mengakibatkan

variasi data sangat tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data

kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang

jelas. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat

diceritakan kepada orang lain.

Sugiyono (2014) mengungkapkan aktivitas dalam analisis data meliputi :

1. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat

secara rinci dan teliti. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan
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demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan

mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.

Dalam penelitian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narativ.Dengan

mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dpahami.

3. Conclusion Drawing.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian

kesimpulan dalam peneltian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah

dalam penelitian kualitatif namun masih bersifat sementara.

Peneliti menggunakan ketiga teknik analisis data tersebut yaitu: data reduction,

data display, dan conclusion drawing yang bertujuan untuk mempermudah

analisis data yang diperoleh.
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3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan salah satu standar validitas dari data yang diperoleh

oleh peneliti.  Dalam penelitian kualitataif , hal ini perlu dilakukan sehingga data

yang dihasilkan dari penelitan valid dan terbukti kebenarannya serta dapat

digunakan dalam penelitian . Menurut Djam’an (2014).  Penelitian kualitatif

dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan (credibility),

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian

(confirmability).

1. Keterpercayaan (Credibility / Validitas internal)

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam

penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas

suatu penelitian terdapat pada alat untuk memperoleh data, apakah sudah

tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk

memperoleh data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang

dibantu dengan metode interview, observasi, dan studi dokumen. Dengan

demikian, yang diuji ketepatannya adalah kapasitas peneliti dalam

merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan

metode pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasikan dan

melaporkan hasil penelitian yang kesemuanya itu perlu menunjukkan

konsistensinya satu sama lain. Keterpercayaan penelitian kualitatif tidak

terletak ada derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai

tetapi pada kredibilitas peneliti (Satori,2014). Krediblitas adalah ukuran

kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan

konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas juga diartikan sebagai
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derajat kepercayaan yaitu data diperiksa melalui kelengkapan data yang

diperoleh dari berbagai sumber beberapa teknik yang dapat digunakan

untuk memeriksa kredibilitas data hasil penelitian ini yaitu: perpanjangan

pengamatan, peningkatan ketekunan , dan triangulasi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, Sugiyono (2014)

mengungkapkan triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan

triangulasi waktu dengan cara melakukan wawancara dengan informan

dalam waktu yang berbeda karena alasan kesibukan informan yang tidak

sama  antar satu informan dengan informan yang lain. Menurut Sugiyono

(2014) waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Oleh karena itu

dalam rangka pengujian kredibilitas data, maka wawancara dilakukan

dalam waktu dan situasi yang berbeda. Dalam teknik pengumpulan data,

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang

beberapa fenomena tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti

terhadap apa yang telah ditemukan. Bila peneliti melakukan pengumpulan

data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data

sekaligus menguji kredibiltas data, yaitu mengecek kredibilitas data

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga kali pertemuan dengan

informan. Pertemuan pertama yaitu perkenalan dan pendekatan  dengan
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membangun suasana yang akrab kemudian mengkonfirmasi mengenai

kesedian waktu informan untuk dilakukan wawancara. Pada pertemuan

kedua dilakukan wawancara kepada informan. Pertemuan terakhir adalah

pertemuan ketiga dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil wawancara yang

telah dilakukan dan ucapan terimakasih karena telah bersedia memberikan

informasi.

2. Keteralihan ( Transferability / validitas eksternal )

Menurut Satori (2014) uji terhadap ketepatan suatu penelitian kualitatif

selain dilakukan pada internal penelitian juga pada keterpakaiannya oleh

pihak eksternal. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi

apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau dapat diterapkan pada

populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang

berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Suatu penelitian yang

nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang lain untuk dirujuk,

dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk diterapkan ditempat lain. Oleh

karena itu, peneliti perlu membuat laporan yang baik agar terbaca dan

memberikan informasi yang lengkap, jelas, sistematis, dan dapat

dipercaya. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu  hasil

penelitian dapat dilakukan ( transferability ), maka hasil penelitian tersebut

memenuhi standar transferabilitas.

3. Kebergantungan ( Dependability / Reliabilitas )

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukan bahwa

penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukan konsistensi dan
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stabilitas data atau temuan yang dapat direflikasi. Dalam hal reliabilitas,

Satori (2014) menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat

konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam penelitian kualitatif

akan menemui kesulitan untuk mereflikasi pada situasi yang sama karena

setting sosial senantiasa berubah dan berbeda. Oleh karena itu, dalam

penelitian kualitatif digunakan kriteria kebergantungan yaitu bahwa suatu

penelitan merupakan refresentasi dari rangkaian kegiatan pencarian data

yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh karena itu uji dependabilitas adalah

uji terhadap data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik yang

diambilnya apakah menunjukan rasionalitas yang tinggi atau tidak.

4. Kepastian (Comfirmability / objectivitas )

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat

dilacak kebenarannya penelitian dikatakan obyektif apabila hasil

penelitian disepakati banyak orang. Secara garis besar pengujian ini

menunjukan bahwa penelitian ini tidak bersifat subyektif atau

perseorangan. Dalam praktiknya, konsep kepastian dilakukan melalui

member check, triangulasi, pengamatan atas rekaman, pengecekan

kembali, dan juga melihat kejadian yang ada dilokasi kejadian sebagai

bentuk konfirmasi.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini

dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor pendorong kesuksesan Kopma Unila antara lain:

A. Sumber Daya Manusia

a) Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mempunyai

pengetahun yang luas tentang perkoperasian dan keorganisasian,

kreatif dan inovatif serta berani mengambil keputusan.

b) Jumlah anggota yang banyak dan partisipasi aktif. Partisipasi

anggota merupakan kesediaan anggota untuk memikul kewajiban

dan menjalankan hak mereka secara bertanggung jawab baik dalam

kegiatan maupun partisipasi aktif dalam hal ekonomi seperti aktif

membayar simpanan dan aktif dalam menggunakan produk dan

jasa yang dihasilkan oleh Kopma Unila.

c) Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berani mengambil

keputusan. Artinya anggota maupun pengurus yang ada dikopma

harus mempunyai ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan

Kopma Unila dan berani mengambil keputusan.
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B. Ketersediaan Modal

Kopma Unila bergerak dibidang perdagangan dan juga jasa yang dalam

hal ini jelas sangat dibutuhkan modal. Modal dalam Kopma Unila

menjadi salah satu pendorong kemajuan Kopma Unila. Modal yang ada di

Kopma Unila antara lain berasal dari simpanan pokok dan simpanan

wajib anggota serta modal hibah. Modal dalam Kopma Unila sampai saat

ini masih didominasi oleh dana hibah.

C. Relasi dan Kerjasama antar Koperasi

Hakekat koperasi sesungguhnya adalah kerjasama (cooperative) dari

orang per orang yang memiliki keyakinan dan komitmen untuk hidup

bersama, khususnya dalam memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi,

sosial dan budaya. Relasi dan kerjasam antar koperasi adalah salah satu

faktor pendorong keuksesan Kopma Unila. Terbukti dengan semakin

banyaknya menjalin kerjasama maka semakin menentukan kesuksesan

Kopma Unila.

D. Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi dalam Kopma Unila melibatkan 3 unsur yaitu:

anggota, pengurus, dan karyawan. Watak manajemen koperasi ialah gaya

manajemen partisipatif. Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif

tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen

koperasi. Tingkat keberhasilan atau kinerja koperasi sangat ditentukan

oleh kualitas kerjasama sinerji antara pengurus, pengawas, dan pengelola

dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Dalam operasional,
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manajemen pengelolaan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip

demokrasi koperasi.

2. Faktor-faktor penghambat kesuksesan Kopma Unila antara lain:

A. Sumber Daya Manusia

Salah satu masalah besar bagi Kopma Unila adalah menemukan sumber

daya manusia yang profesional dan terampil baik dari segi teknologi,

terlebih lagi dari segi manajerial. Salah satu hal yang dialami Kopma

Unila adalah banyaknya anggota yang mendaftar bergabung dengan

Kopma Unila hanya untuk formalitas belaka atau karena hanya ada

kewajiban harus aktif organisasi bagi mahasiswa penerima beasiswa.

Kemudian banyaknya anggota yang kurang pengetahuan mengenai

perkoperasian karena standar pendidikan di Kopma Unila belum sesuai

dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh FKKMI.

B. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang masih ada sampai saat ini dan menghambat

kesuksesan di Kopma Unila yaitu masih adanya rasa takut untuk

mengambil keputusan baru. Pengurus cenderung takut melakukan

kesalahan dihadapan alumni. Hal tersebut yang menyebabkan kurangnya

inovasi baru dalam Kopma Unila. Selain itu banyaknya anggota yang tidak

aktif setelah DIKLATSARKOP (Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Perkoperasian). Selain itu puncak ketidakaktifan anggota atau banyaknya

anggota yang keluar dari Kopma tanpa kabar adalah saat pemilihan atau
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pengangkatan kepengurusan baru. Anggota yang tidak dipilih menjadi

pengurus biasa mereka akan pergi keluar meninggalkan Kopma hal ini

terjadi karena beberapa hal, yang pertama adalah Orientasi anggota masuk

di Kopma Unila adalah untuk menjadi pengurus sehingga ketika mereka

tidak dipilih menjadi pengurus maka mereka akan keluar dari Kopma

Unila. Yang kedua adalah proses pemilihan dan pengangkatan pengurus

yang tidak melalui seleksi terbuka. Artinya pengurus dipilih oleh ketua

umum terpilih saat Rapat Anggota Tahunan tanpa adanya proses

pendaftaran bagi semua anggota. Hal ini menyebabkan tidak adanya

kesempatan atau pelung yang sama untuk anggota menjadi pengurus.

C. Sistem

Salah satu faktor penghambat kesuksesan Kopma Unila terkait sistem

adalah pergantian pengurus yang terlalu cepat sehingga dapat mengganggu

kinerja di Kopma Unila. Kondisi seperti ini di Kopma Unila diperparah

dengan belum adanya Visi Misi lembaga yang bersifat jangka panjang.

Selain sistem pergantian pengurus yang dilakukan setiap tahun, Kopma

Unila juga melakukan perubahan pada Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Koperasi setiap tahun. Hal itu menyebabkan kepengurusan

berjalan kurang maksimal karena membutuhkan waktu yang lama untuk

menysuaikan dengan aturan yang diubah.
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3. Keefektifan Organisasi

A. Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan anggota dapat menjadi tolak ukur untuk keefektifan

organisasi. Dalam Kopma Unila anggota dikatakan belum sejahtera

karena tingkat kesejahteraan anggota Kopma Unila secara ekonomi

belum terwujud.

B. Kepuasan Terhadap Organisasi Kepuasan terhadap organisasi berkaitan

erat dengan komitmen organisasi anggota koperasi unila untuk tetap

berada di Kopma Unila. Dari data bidang PSDA (Pengembangan Sumber

daya anggota) dalam 2 tahun terakhir ini (2014-2015) jumlah anggota

yang diterima Kopma Unila yaitu sebanyak 315 orang dan pada periode

Desember 2015 anggota yang aktif hanya 176 orang. Hal ini berarti

komitmen anggota terhadap organisasi masih rendah.

C. Kepuasan Pemasok

Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari peranan supplier atau

pemasok. Kopma unila dalam hal menjalankan usahanya juga tidak

terlepas dari peranan pemasok sebagai salah satu faktor keberhasilan

Kopma Unila. Kepuasan pemasok juga berkaitan dengan potensi penjualan

yang ada di Kopma Unila. Potensi penjualan Kopma masih luas karena

Kopma merupakan satu-satunya usaha retail yang ada dilingkungan

kampus.
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D. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum dalam Kopma Unila berkaitan erat dengan kedisiplinan

anggota terhadap aturan yang berlaku baik di dalam Kopma Unila maupun

peraturan yang berlaku di Universitas Lampung. Sejauh perkembangan

kopma sampai saat ini tidak pernah ditemukan adanya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh kader-kader Kopma Unila terutama pada

aturan yang berlaku di Universitas Lampung. Partisipasi anggota Kopma

Unila dalam menjaga nama baik Kopma Unila dan kampus Universitas

Lampung sudah diterapkan. Hal ini dapat menentukan keefektifan Kopma

dalam menjalankan roda organisasi.

Secara keseluruhan keefektifan organisasi Kopma unila belum tercapai karena

kesejahteraan anggota yang notabene adalah tujuan utama koperasi dan kepuasan

anggota terhadap organisasi belum tercapai .
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh maka dapat

diberikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1 Subjek Penelitian

1. Kopma Unila sebaiknya fokus kepada peningkatan kualitas sumber daya

manusia yaitu anggota, pengurus dan badan pengawas karena anggota

merupakan hal yang paling utama dalam hal kemajuan Kopma Unila.

Fokus pengembangannya pada hal pendidikan dan pelatihan yang

sebaiknya disesuaikan dengan sistem  yang telah disusun dan disepakati

oleh kopma seluruh Indonesia.

2. Pengurus merupakan ujung tombak kemajuan Kopma Unila. Pemilihan

dan pengangkatan pengurus sebaiknya dilakukan melalui proses

pendaftaran dan seleksi terbuka. Hal ini agar memberikan kesempatan

yang sama kepada seluruh anggota Kopma Unila yang ingin

berkecimpung dalam kepengurusan. Pemilihan dan pengangkatan

pengurus sebaiknya  tidak hanya didasarkan pada keaktifan dan keloyalan

saja akan tetapi lebih kepada kualitas individu dan juga pengalaman yang

dimiliki calon pengurus.

3. Peningkatan parstisipasi anggota baik partisipasi secara ekonomi maupun

partisipasi anggota dalam kegiatan kopma unila dengan terus memberikan

dorongan serta pemahaman anggota mengenai kewajiban yang ada.
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Sehingga partisipasi ekonomi anggota terus meningkat dan dapat

membantu permodalan Kopma Unila

4. Perluasan jaringan dan kerjasama antar koperasi terus ditingkatkan baik

tingkat lokal maupun nasional karena relasi dapat memajukan Kopma

Unila. Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai instansi baik

pemerintah, swasta/perusahaan, sesama koperasi dll.

5. Manajemen partisipatif dalam Kopma Unila hendaknya harus tetap

berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi.

6. Kopma Unila sebagai organisasi perkoperasian  harus mempunyai rencana

jangka panjang dan visi misi lembaga. Hal itu penting karena

kepengurusan hanya berlangsung selama satu periode agar ketika

pergantian kepengurusan visi misi pengurus tidak berubah.  Dan

diperlukan pendidikan lanjutan agar pengurus dan juga anggota lebih

kreatif sehingga mampu mengambil keputusan tanpa ada rasa takut

melakukan kesalahan.

5.2.2 Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan diharapkan peneliti meneliti dengan jenis

variabel yang berbada dan lebih bervariasi agar hasil penelitian juga berbeda dan

diharapkan peneliti meneliti dengan jenis objek yang berbeda atau menambah

jenis objek penelitian dan tidak hanya terpaku kepada jens koperasi mahasiswa.
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