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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze: (1) cooperative performance as business entities, 

(2) cooperative’s contribution towards development, (3) the economic advantage 

of cooperative for members, (4) the non economic advantage of cooperative 

(satisfied) for members.  This research uses a case study method.  The research 

location has been choosen purposively at Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a 

Ikhtiar Tawakkal Cooperative (KSUP MDIT) in Tanggamus District Lampung 

Province.  Data of this research was collected on December 2015 – February 

2016.  This research needs sample of members to answer the third and the fourth 

destination.  Total respondents were 55 members of cooperative, consist of 

members of the ownership 0-5 of goat’s cattle, 6-10 of goat’s cattle, and 11-15 of 

goat’s cattle.  Respondents were taken by proportionate stratified random 

sampling method.  Data will be analyzed by using descriptive analysis and 

Importance Performance Analysis method.  The results of this research showed: 

(1) business entities performance of KSUP MDIT included into quality category 

(2) KSUP MDIT hasn’t give maximal contribution towards the development (3) 

more cattle that members cooperative have, more economic advantages that they 

will get (4) the non economic advantage (satisfied) for members with service 

performance and fulfilment of members necessary in high satisfied category. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kinerja koperasi sebagai badan 

usaha, (2) kontribusi koperasi terhadap pembangunan, (3) manfaat ekonomi yang 

diterima oleh anggota koperasi, dan (4) manfaat non ekonomi (kepuasan) yang 

dirasakan oleh anggota koperasi.  Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus.  Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) di Koperasi Serba 

Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) di Kabupaten 

Tanggamus Provinsi Lampung.  Data pada penelitian dikumpulkan pada bulan 

Desember 2015 – Februari 2016.  Untuk menjawab tujuan ke tiga dan ke empat 

dalam penelitian dibutuhkan sampel anggota.  Total responden sebanyak 55 orang 

anggota koperasi, terdiri dari anggota dengan kepemilikan ternak kambing 0-5 

ekor, 6-10 ekor, dan 10-11 ekor.  Metode pengambilan sampel dipilih secara 

proportionate stratified random sampling.  Data dianalisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif dan metode Importance Performance Analysis.  Hasil penelitian 

ini adalah: (1)  Kinerja badan usaha KSUP MDIT termasuk dalam kategori 

berkualitas (2) KSUP MDIT belum berkontribusi secara maksimal terhadap 

pembangunan (3) Semakin banyak ternak kambing yang dimiliki oleh anggota 

koperasi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh akan semakin besar (4) Manfaat 

non ekonomi (kepuasan) atas pelayanan yang diberikan koperasi dan pemenuhan 

akan kebutuhan-kebutuhan anggota berada pada kategori tinggi (puas). 

 

Kata kunci: keberhasilan, koperasi peternak, pendekatan tripartite 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar 

dari pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka 

pembangunan ekonomi.  Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber 

penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, menyediakan 

lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumbangan 

terhadap peningkatan pendapatan nasional, dan memberikan devisa bagi 

negara. 

 

Menurut Daniel (2002), pertanian di Indonesia dalam arti luas mencakup 

segala sesuatu tentang pertanian, baik mengenai subsektor tanaman pangan 

dan hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan maupun 

subsektor perikanan.  Pengembangan masing-masing subsektor, salah satunya 

subsektor peternakan sangat diperlukan dalam rangka revitalisasi sektor 

pertanian.  Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari 

pembangunan pertanian dalam arti luas, dikarenakan peranan yang sangat 

penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat, terutama 

yang berada di perdesaan.  Peranan tersebut antara lain sebagai sumber bahan 
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makanan, bahan mentah bagi sektor industri, dan menciptakan lapangan 

kerja. 

 

Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan 

pengembangan subsektor peternakan sehingga diharapkan dapat menjadi 

sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia.  Perkembangan 

subsektor peternakan di Indonesia dapat meliputi populasi ternak besar, 

ternak kecil, dan aneka ternak.  Ternak besar meliputi ternak sapi perah, sapi 

potong, kerbau, dan kuda sedangkan ternak kecil meliputi ternak kambing, 

domba, dan babi serta aneka ternak meliputi ayam buras, ayam ras petelur, 

ayam ras pedaging, dan itik.   

 

Kambing merupakan salah satu komoditas peternakan yang penting di 

Indonesia dan memiliki prospek pengembangan yang cukup bagus bagi 

pengembangan subsektor peternakan.  Kambing juga merupakan salah satu 

ternak ruminansia kecil yang memiliki manfaat yang sangat tinggi bagi manusia, 

selain sebagai penghasil daging.  Jenis ternak ini juga memiliki manfaat lain 

yaitu sebagai penghasil kulit, susu, dan tinja.  Tinja atau kotoran ternak 

kambing dapat digunakan sebagai bahan pupuk organik yang berkualitas 

tinggi jika dapat dibudidayakan dengan baik oleh para peternak.  Ternak 

kambing juga memiliki keunggulan tersendiri yaitu dalam hal 

pemeliharaannya yang cukup sederhana dibandingkan dengan beberapa jenis 

ternak lainnya (Muljana, 2001).  Berikut data lima peringkat terbaik 

berdasarkan sebaran populasi ternak kambing (ribu ekor) di Indonesia tahun 

2010 – 2014  yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Lima peringkat terbaik berdasarkan sebaran populasi ternak kambing 

(ribu ekor) di Indonesia tahun 2010 – 2014 

 

Provinsi 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Jawa Tengah 3.691,10 3.724,50 3.889,88 3.922,16 3.957,92 

Jawa Timur 2.822,90 2.830,90 2.879,37 2.937,98 3.090,16 

Jawa Barat 1.801,30 2.016,90 2.303,26 2.559,70 2.599,38 

Lampung 1.050,30 1.090,60 1.159,54 1.253,15 1.250,82 

Sumatera Utara 653,10 762,20 781,77 849,49 866,76 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015. 

 

Provinsi Lampung menempati urutan ke empat dengan populasi ternak 

kambing terbanyak setelah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa 

Barat.  Hal ini juga menandakan bahwa Provinsi Lampung menempati urutan 

pertama dengan populasi ternak kambing terbanyak di Pulau Sumatera.  

Pengembangan kambing sebagai komoditi sektor  peternakan diharapkan 

mampu menjadi alternatif pembangunan ekonomi pedesaan.  Kabupaten 

Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang 

dijadikan sebagai sentra kawasan pengembangan budidaya ternak kambing.  

Hal ini dikarenakan, Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan alam yang 

melimpah, yang tentunya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak.  Populasi 

ternak di Kabupaten Tanggamus juga hingga saat ini sudah ada sekitar 

169.432 ekor kambing. 

 

Kegiatan budidaya peternakan diselenggarakan oleh dua golongan 

kepenguasaan, yaitu peternak rakyat dan perusahaan peternakan.  Umumnya 

kegiatan ternak kambing masih berada di tangan peternak rakyat dan hingga 

sekarang peternak rakyat masih memiliki golongan pendapatan yang rendah.  

Rendahnya pendapatan ini disebabkan karena peternak rakyat hanya 
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menguasai kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah terendah melalui 

kegiatan pembudidayaan saja tanpa melibatkan adanya agribisnis hulu 

(seperti industri pakan dan perdagangannya) dan agribisnis hilir (seperti 

industri pengolahan hasil ternak dan perdagangannya) (Saragih, 2001). 

 

Kendala lain yang dihadapi peternak rakyat yakni produksi ternak kambing 

yang rendah.  Hal ini disebabkan peternak rakyat menganggap bahwa 

kegiatan pembudidayaan ternak merupakan pekerjaan sampingan sehingga 

mengakibatkan manajemen pemeliharaan dalam pembudidayaan ternak tidak 

maksimal dan hasil produksinya pun memiliki kualitas rendah. Oleh karena 

itu, pemerintah menggalakkan pengelolaan koperasi untuk mengatasi 

beberapa masalah yang dihadapi para peternak rakyat.  Peranan koperasi 

yakni sebagai penyedia sarana faktor produksi, penyedia modal usaha bahkan 

penyediaan akses pasar untuk hasil produksi ternak. 

 

Koperasi muncul sebagai perwujudan pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang 

menghendaki koperasi bertindak sebagai organisasi ekonomi rakyat dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.  Koperasi juga turut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945.  Hal ini tertuang 

dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.  Berikut data 

sebaran jumlah koperasi di Provinsi Lampung pada tahun 2014 berdasarkan 

status keaktifan koperasi per kabupaten/kota yang dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Sebaran jumlah koperasi di Provinsi Lampung berdasarkan status 

keaktifan per kabupaten/kota, tahun 2014 

 

No.  Kabupaten/ Kota Aktif Pasif Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Kota Bandar Lampung 

Kab. Way Kanan 

Kab. Lampung Tengah 

Kab. Lampung Timur 

Kab. Lampung Selatan 

Kab. Lampung Utara 

Kab. Tanggamus 

Kota Metro  

Provinsi 

Kab. Pesawaran 

Kab. Pringsewu 

Kab. Tulang Bawang 

Kab. Lampung Barat 

Kab. Mesuji 

Kab. Tulang Bawang Barat 

Kab. Pesisir Barat 

300 

541 

366 

336 

197 

198 

122 

129 

109 

120 

75 

108 

50 

91 

94 

38 

413 

148 

243 

201 

241 

136 

172 

64 

79 

66 

87 

48 

96 

39 

32 

35 

 713 

689 

609 

537 

438 

334 

294 

193 

188 

186 

162 

156 

146 

130 

126 

73 

 Jumlah 2.874 

(57,78%) 

2.100 

(42,22%) 

4.974 

(100%) 

  
Sumber  : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2015 (data diolah) 

 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 4.974 unit koperasi yang ada, 

hanya 57,78 persen koperasi yang memiliki status aktif dan sisanya 

merupakan koperasi pasif.  Koperasi yang berstatus pasif dapat dikatakan 

sebagai koperasi yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik atau dikenal 

dengan istilah mati suri.  Data di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten 

Tanggamus menempati urutan ke tujuh dengan jumlah koperasi terbanyak di 

Provinsi Lampung.   Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tanggamus 

sebanyak 122 koperasi dari jumlah keseluruhan koperasi aktif yang tersebar 

di Provinsi Lampung.  Salah satu koperasi, khususnya koperasi peternakan 

yang berperan penting dalam menumbuhkembangkan sektor peternakan di 

Kabupaten Tanggamus yaitu Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a 
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Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) yang terletak di Desa Gisting Atas, 

Kecamatan Gisting.   

 

Mulanya, tahun 2005 koperasi ini adalah sebuah paguyuban dengan nama 

Paguyuban Gubuk Ternak yang terdiri dari enam kelompok ternak.  Seiring 

berjalannya waktu, paguyuban tersebut terus berkembang dan  tepatnya 

tanggal 13 Maret 2011 resmi menjadi sebuah koperasi dengan Nomor Badan 

Hukum: 193/BH/X.6/VII/2011.  Unit usaha yang dimiliki koperasi ini 

meliputi pemberdayaan ternak, produk layanan, sarana produksi peternakan, 

dan toko sembako.  Semua unit usaha yang dimiliki koperasi hingga sekarang 

masih berjalan dan dikelola dengan baik.  Jumlah anggota koperasi sebanyak 

184 anggota yang tergabung dalam 10 kelompok ternak. 

 

KSUP MDIT merupakan koperasi yang aktif dalam menjalankan unit 

usahanya sejak lima tahun yang lalu, namun hingga sekarang belum pernah 

dilakukan evaluasi oleh dinas terkait.  Keaktifan koperasi dalam menjalankan 

unit usahanya belum dapat dijadikan sebagai indikator bahwa koperasi 

tersebut dikatakan berhasil. Oleh karena itu, penting dilakukannya suatu 

evaluasi terhadap koperasi untuk mengetahui seberapa besar kualitas dan 

kinerja koperasi yang menggambarkan keberhasilan koperasi dari 

pengelolaannya sebagai badan usaha.   

 

Selama ini kinerja koperasi cukup dinilai dengan mengukur dari segi 

keuangan saja.  Akan tetapi pada kenyataannya, pengukuran kinerja keuangan 

memiliki beberapa kelemahan seperti belum mampu memberikan gambaran 

yang lengkap mengenai keadaan koperasi dan hanya memberikan evaluasi 
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dalam jangka pendek.  Selain itu, pengukuran kinerja dengan analisa 

keuangan hanya menunjukkan kemampuan koperasi dari segi keuangan saja 

seperti kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, 

jangka panjang, dan memperoleh laba, sedangkan kinerja koperasi secara 

keseluruhan yang menyangkut kepentingan anggota, sumber daya manusia 

dan organisasi koperasi tidak dapat ditunjukkan secara lengkap (Ikatan 

Akuntansi Indonesia, (1996) dalam Mayasari, 2009). 

 

Pedoman Pemeringkatan Koperasi menurut Kementerian Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2007 merupakan 

instrumen untuk mengevaluasi kinerja koperasi dari dua sisi yaitu badan 

usaha koperasi dan kontribusi koperasi terhadap pembangungan.  Akan tetapi 

Hanel (2005), mengukur keberhasilan koperasi dari tiga pendekatan 

(pendekatan tripartite).  

 

Pendekatan tripartite ini merupakan suatu instrumen untuk mengevaluasi 

koperasi-koperasi dengan melihat keberhasilan atas kinerja koperasi sebagai 

badan usaha, keberhasilan koperasi yang berkontribusi dalam pembangunan, 

dan keberhasilan koperasi yang berorientasi pada kepentingan anggota.  

Evaluasi keberhasilan dilakukan untuk menilai kinerja dari suatu koperasi 

sehingga dapat terwujudnya koperasi berkualitas yang mementingkan 

koperasi sebagai badan usaha aktif dan berorientasi kepada anggota serta 

memiliki kepedulian sosial.  Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Evaluasi 

Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar 
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Tawakkal (KSUP MDIT) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung 

Berdasarkan Pendekatan Tripartite”.  

 

B. Perumusan Masalah 

 

Pengukuran tingkat keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat dari tiga 

pendekatan (pendekatan tripartite) dalam rangka evaluasi atas organisasi 

koperasi.  Kriteria untuk mengukur efisiensi organisasi koperasi adalah tujuan 

dari berbagai orang, kelompok atau lembaga yang berkepentingan terhadap 

koperasi.  Artinya, keberhasilan koperasi sangat tergantung pada kerjasama 

ketiga unsur tersebut.  Evaluasi keberhasilan koperasi dapat dilihat dari tiga 

indikator yakni bagaimana kinerja koperasi sebagai badan usaha, kontribusi 

terhadap pembangunan, dan orientasi pada kepentingan para anggota (Hanel, 

2005). 

 

Kinerja koperasi sebagai badan usaha berkaitan erat dengan efisiensi 

ekonomis, kestabilan keuangan, dan prestasi usaha suatu perusahaan 

koperasi.  Hendaknya setiap koperasi perlu memperhatikan beberapa aspek 

yakni badan usaha aktif, kinerja usaha yang semakin sehat, kohesivitas, dan 

partisipasi anggota serta orientasi kepada pelayanan anggota, dan pelayanan 

terhadap masyarakat.  Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat dijadikan 

gambaran keberhasilan koperasi sebagai suatu badan usaha dengan mengacu 

pada Pedoman Pemeringkatan Koperasi tahun 2007. 

 

Koperasi yang berkaitan dalam pembangunan dapat dilihat dari kontribusi 

koperasi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemerintah, seperti 
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ketaatan koperasi dalam membayar pajak, penyerapan tenaga kerja, dan 

tingkat upah karyawan.  Banyak koperasi di Indonesia yang hanya 

memfokuskan pada kegiatan usahanya tanpa memperhatikan hal-hal yang 

harus dipenuhi, seperti membayar pajak serta berbagai bentuk dukungan 

sumber daya terhadap kegiatan pembangunan berupa perekrutan tenaga kerja 

yang berasal dari masyarakat sekitar wilayah koperasi. 

 

Koperasi yang berorientasi pada kepentingan para anggota dapat dilihat dari 

manfaat koperasi bagi anggota berdasarkan besarnya manfaat ekonomi 

berupa sisa hasil usaha dan selisih harga umum dengan harga koperasi.  

Koperasi juga memberikan manfaat non ekonomi berupa kepuasan anggota 

terhadap kinerja pelayanan koperasi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

anggota.  Kinerja pelayanan adalah salah satu penentu keberhasilan suatu 

koperasi, karena menggambarkan kemampuan dari sebuah koperasi dalam 

upaya-upaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

anggota serta ketepatan penyampaian guna mengimbangi harapan anggota.  

Pengukuran kinerja pelayanan dapat dilihat berdasarkan konsep kualitas 

pelayanan (Service Quality atau ServQual) yang diberikan koperasi melalui 

aspek tangible, aspek reliability, aspek responsiviness, aspek assurance, dan 

aspek emphaty (Ratminto dan Winarsih, 2009).   

 

Penentuan tingkat kepuasan seorang anggota koperasi sering kali dilihat dari 

nilai lebih suatu produk maupun kualitas pelayanan yang diterima.  Artinya, 

kualitas pelayanan koperasi dapat menjadi faktor penentu kepuasan 
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konsumen.  Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan koperasi akan 

meningkatkan kepuasan konsumennya (Tjiptono, 2000). 

 

Tingkat kepuasan seseorang juga dapat dipenuhi berdasarkan pendekatan atas 

faktor-faktor kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak dan 

berperilaku dengan cara tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan-

kebutuhan apa yang dapat memberikan kepuasan terhadap seseorang.  

Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak, 

yaitu kebutuhan biologis dan psikologis.  Tidak hanya itu, Maslow 

mengatakan bahwa kebutuhan seseorang itu bertingkat-tingkat dan dapat 

diklasifikasikan pada lima hierarki kebutuhan yaitu physiological needs, 

safety and security needs, affiliation or acceptance needs, esteem or status 

needs, dan self actualization (Hasibuan, 2011). 

 

Kepuasan merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan, dan 

kebutuhan anggota terpenuhi.  Pemberian rasa puas bagi anggota sangat 

penting.  Artinya, apabila anggota koperasi telah merasakan kepuasan 

terhadap kinerja pelayanan koperasi dan kebutuhan anggota telah terpenuhi 

maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dari aspek non materiil sudah 

terpenuhi.  Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepuasan anggota juga 

merupakan indikator kesuksesan bisnis koperasi di masa depan.  Artinya, 

anggota harus dijamin untuk memperoleh manfaat (ekonomi dan non 

ekonomi) dari layanan usaha koperasi.   

 

KSUP MDIT memiliki keunikan tersendiri dibandingkan koperasi peternakan 

pada umumnya, dimana koperasi ini menerapkan sistem bagi hasil bagi 
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anggota yang membudidayakan kambing dengan tujuan pembibitan dan 

penggemukan.  Anggota berhak membudidayakan 2 – 5 ekor kambing 

dengan tujuan pembibitan dan penggemukan, dimana kambing yang akan 

dibudidayakan tersebut berasal dari koperasi.  Koperasi juga memberikan 

penghargaan bagi anggota jika dalam pembudidayaan ternak, hasil yang 

diperoleh dari pembudidayaan tersebut sesuai dengan standar produksi 

koperasi.  Hal ini dilakukan oleh pihak koperasi agar anggota koperasi lebih 

termotivasi untuk beternak. 

 

Tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, namun KSUP MDIT juga 

memiliki kepedulian sosial yang tinggi.  Terlihat dari adanya pergantian 

induk ternak jika ternak yang dibudidayakan oleh anggota sudah tidak 

produktif (afkir) dan pelayanan obat ternak gratis yang diberikan kepada 

anggota.  KSUP MDIT juga akan memberikan bantuan kandang, jika 

kambing yang dibudidayakan dengan tujuan penggemukan berhasil mencapai 

bobot 25 kg hingga 33 kg per ekor.  Hal ini merupakan bentuk manfaat yang 

diterima anggota sebagai keikutsertaannya dalam KSUP MDIT.  Tidak hanya 

diberikan kepada anggota, namun kepedulian sosial ini juga dapat dinikmati 

oleh masyarakat non-anggota koperasi melalui santunan atau bantuan bagi 

pihak yang berhak menerimanya.  

 

Akan tetapi, hingga saat ini KSUP MDIT belum memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP).  Hal ini dikarenakan sistem birokrasi yang kurang 

mendukung sehingga koperasi belum berkontribusi terhadap pembangunan 

daerah.   KSUP MDIT juga merupakan salah satu koperasi yang telah 
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menjalankan berbagai unit usaha meliputi pemberdayaan ternak, produk 

layanan, sarana produksi peternakan, dan toko sembako.  Akan tetapi, 

terdapat satu unit usaha yang kurang dimanfaatkan pelayanannya oleh 

anggota yakni toko sembako.  Beberapa anggota yang masih kurang 

memanfaatkan unit usaha tersebut tentu akan berdampak pada manfaat yang 

diterima, baik manfaat ekonomi maupun manfaat non ekonomi (kepuasan). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kinerja Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar 

Tawakkal (KSUP MDIT) sebagai badan usaha? 

2. Bagaimana kontribusi Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a 

Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) terhadap pembangunan? 

3. Bagaimana manfaat ekonomi yang diterima anggota Koperasi Serba Usaha 

Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT)? 

4. Bagaimana manfaat non ekonomi (kepuasan) yang dirasakan anggota 

Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar Tawakkal (KSUP 

MDIT)? 

  

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis kinerja Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a 

Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) sebagai badan usaha. 

2. Menganalisis kontribusi Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a 

Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) terhadap pembangunan. 
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3. Menganalisis manfaat ekonomi yang diterima anggota Koperasi Serba 

Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT). 

4. Menganalisis manfaat non ekonomi (kepuasan) yang dirasakan anggota 

Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar Tawakkal (KSUP 

MDIT). 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai: 

1. Sumber informasi bagi koperasi untuk mengetahui perkembangan koperasi 

yang pada akhirnya berguna sebagai pertimbangan dalam penyusunan 

rencana atau kebijakan yang dilakukan di masa yang akan datang. 

2. Bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah dan instansi terkait 

selaku pembuat kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan 

koperasi di Indonesia. 

3. Sumber informasi dan bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin 

membahas tentang topik yang sama atau topik yang terkait.   
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Usaha Ternak Kambing 

 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak yang akrab dengan sistem 

usahatani di pedesaan.  Umumnya jenis ternak ini banyak dipelihara oleh 

masyarakat luas, karena memiliki sifat yang menguntungkan bagi 

pemeliharaannya dibandingkan ternak ruminansia besar yaitu, 

perawatannya mudah, ternak kambing mudah berkembang biak dan 

pertumbuhan anaknya cepat.  Tidak hanya itu, kambing memiliki daya 

adaptasi yang tinggi dengan kondisi agroekosistem suatu tempat.  Hal ini 

dikarenakan kambing masih mampu bertahan hidup meskipun berada di 

lingkungan-lingkungan paling buruk (Sarwono, 2006). 

 

Potensi ternak kambing di Indonesia cukup tinggi khususnya di Provinsi 

Lampung.  Kambing Peranakan Ettawa (PE) dan Boerawa merupakan 

kambing yang banyak dipelihara dan dikembangkan oleh peternak karena 

memiliki keunggulan tersendiri.  Kambing PE  merupakan hasil 

persilangan antara kambing Etawa dan Kacang serta merupakan hewan 

tipe dwi guna, yaitu sebagai penghasil susu dan sebagai penghasil daging 

(Williamson dan Payne, 1993).  Kambing PE terbukti memiliki
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kemampuan adaptasi dengan berbagai lingkungan, dari wilayah tropis 

hingga subtropik sehingga mampu beradaptasi pula dengan baik terhadap 

iklim Indonesia. 

 

Kambing Boerawa atau lebih dikenal sebagai Kambing Saburai merupakan 

kambing hasil persilangan antara Kambing Boer dan Kambing PE.  

Kambing Boerawa termasuk kambing tipe pedaging sehingga memiliki 

performa pertumbuhan yang meliputi bobot lahir yang lebih tinggi, 

pertumbuhan pra sapih, dan bobot sapih yang cukup tinggi.  Kambing jenis 

ini sedang dikembangbiakan dan menjadi salah satu ternak unggulan di 

Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus.  Kambing 

tersebut dipelihara oleh masyarakat sebagai penghasil daging karena 

keunggulan sifat yang dimiliki sehingga harga jualnya juga tinggi dan 

permintaan pasar terhadap Kambing Boerawa tinggi (Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2004).  

 

2. Koperasi 

 

Koperasi merupakan salah satu pilar dalam mendorong dan meningkatkan 

pembangunan perekonomian nasional.  Ketentuan dasar dalam 

melaksanakan kegiatan ini diatur oleh Undang–Undang Dasar tahun 1945 

pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, ”Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Koperasi sebagai usaha bersama 

yang memiliki asas kekeluargaan diharapkan mampu bertindak sebagai 

organisasi ekonomi rakyat yang mampu bersaing dalam perekonomian 

Indonesia. 
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Pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-undang 

No. 14 Tahun 1965.  Akan tetapi, terjadi beberapa peraturan mengenai 

koperasi tersebut dan mengalami beberapa pergantian, mulai dari 

dihapusnya Undang-undang tersebut dan digantikan oleh Undang-Undang 

No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian oleh 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan yang 

terbaru adalah Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.  

Pergantian undang-undang perkoperasian Indonesia semata-mata 

dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peranan 

koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia (Pachta, Bachtiar, dan 

Benemay, 2007). 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965, mendifinisikan koperasi sebagai 

organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat 

persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia 

berdasarkan Pancasila.  Selanjutnya, tahun 1967 lahir Undang-Undang 

Nomor 12 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.  Undang-undang pada 

masa orde baru ini mendapat tanggapan positif dari semua perkumpulan 

koperasi, karena memurnikan asas koperasi yang sejati dan menggantikan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965.  Koperasi didefinisikan sebagai 

organisasi-organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-

orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan 

ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh 

karena itu, ini merupakan undang-undang pertama yang menjadikan 

koperasi sebagai badan hukum. 
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Selanjutnya, undang-undang perkoperasian disempurnakan lagi dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.  Undang-undang ini hadir atas 

ketidakjelasan aturan mengenai jati diri, tujuan, kedudukan, peran, 

manajemen, usaha, permodalan, serta pembinaan koperasi, untuk 

menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan 

UUD 1945.  Pengaturan koperasi sebagai badan hukum semakin jelas. 

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 

koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan.  

 

Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang 

lalu.  Hasil pembangunan tersebut ditandai dengan jumlah koperasi di 

Indonesia yang semakin meningkat.  Akan tetapi, jika ditinjau dari segi 

kualitasnya sebagian koperasi belum berperan secara signifikan terhadap 

perekonomian nasional sehingga menhambat dalam kemajuan koperasi 

yang berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi.  

 

Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-

undangan.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen 

pembangunan koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam undang-

undang tersebut kurang dianggap memadai untuk dijadikan landasan 

hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih 
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dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang 

semakin dinamis dan penuh tantangan.  Oleh karena itu, untuk mengatasi 

berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan 

pembaharuan hukum di bidang perkoperasian melalui penetapan landasan 

hukum baru berupa undang-undang. 

 

Pada tanggal 30 Oktober 2012 disahkan dan diundangkan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.  Undang-Undang ini 

merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.  Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 disusun untuk mempertegas jati diri 

koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, 

pengawasan, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan 

koperasi.    

 

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 banyak menuai 

reaksi negatif dikarenakan dalam Undang-Undang ini memuat pasal-pasal 

yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, yakni pengertian 

koperasi sebagai “orang perseorangan” yang mengarah kepada 

individualisme, adanya kewenangan pengawas yang terlalu luas yaitu 

menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, 

memberhentikan pengurus untuk sementara waktu.  Pengurus koperasi 

dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota. Modal 

koperasi terdiri dari setoran pokok dan adanya sertifikat modal koperasi 

sebagai modal awal.   
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Setoran pokok yang dibayarkan oleh anggota tidak dapat dikembalikan, 

sebagai wujud peran aktif anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi.  

Selanjutnya, penentuan jenis koperasi dalam undang-undang adalah 

sebatas pada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan 

koperasi simpan pinjam.  Hal ini mengartikan, bahwa koperasi memiliki 

karakteristik usaha yang berbeda-beda, membutuhkan kualifikasi 

kompetensi pengurus, sehingga pengembangan koperasi menjadi lebih 

fokus (Budiyono dan Indah, 2015). 

 

Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dianggap 

mengadopsi beberapa prinsip yang ada pada perseroan terbatas (PT) yakni 

lebih mengutamakan keuntungan semata.  Keberadaan konsep-konsep 

koperasi baru yang diadopsi dari konsep perseroan terbatas ini 

dikhawatirkan dapat menghilangkan jati diri dari koperasi tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi 

membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga 

Undang-Undang ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan 

terbentuknya Undang-Undang Koperasi. 

 

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 

tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya 
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berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.  Chaniago dalam Sitio dan 

Tamba (2001) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan 

kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama 

secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan 

jasmaniah para anggotanya.  Sehingga koperasi memungkinkan beberapa 

orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela 

menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan 

anggota-anggotanya. 

 

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang 

perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah 

yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, 

berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra dan Setiady, 2001).  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian koperasi, maka dapat 

disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha terdiri dari kumpulan 

beberapa orang yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan 

melaksanakan usaha berdasarkan azas kekeluargaan. 

 

Koperasi pada dasarnya bukanlah usaha ekonomi yang mementingkan 

serta mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.  Koperasi bertujuan 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam 
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rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Hal ini tertuang 

dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3.  Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya (Widiyanti dan 

Sunindhia, 1998). 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian Pasal 5, koperasi melaksanakan prinsip koperasi 

meliputi: (a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (b) pengelolaan 

dilakukan secara demokratis; (c) pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 

dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota; (d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 

(e) kemandirian; (f) pendidikan perkoperasian; dan (g) kerjasama antar 

koperasi (Kemenkumham, 1992). 

 

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 16 jenis koperasi 

didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.  

Anoraga dan Widiyanti (2003) mengemukakan beberapa jenis koperasi 

menurut ketentuan undang-undang, meliputi koperasi simpan pinjam, 

koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba 

usaha. 
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a. Koperasi simpan pinjam 

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan 

kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan 

dengan ongkos (bunga) yang ringan. 

b. Koperasi konsumsi 

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan barang 

konsumsi atau barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang 

pangan, barang- barang sandang, dan keperluan sehari-hari.  

c. Koperasi produksi 

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang 

kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang 

dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang 

anggota koperasi. 

d. Koperasi jasa 

Koperasi jasa merupakan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan 

jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.  Jenis 

koperasi jasa dapat dijumpai antara lain pada pemberi jasa di air atau di 

darat. 

e. Koperasi serba usaha 

Koperasi serba usaha juga disebut Koperasi Unit Desa (KUD), dalam 

rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah 

pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa 

(KUD). 
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3. Keberhasilan Koperasi 

 

Menurut Mutis (1992) pertumbuhan (keberhasilan) usaha dilihat sebagai 

usaha peningkatan dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan, SHU, 

simpan pinjam, kekayaan, dan modal sendiri.  Sedangkan menurut Sitio 

dan Tamba (2001) keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel 

kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau 

pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan 

(jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok 

koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), keanggotaan, volume usaha, 

permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. 

 

Menurut Subandi (2010) keberhasilan koperasi dari unit usahanya dapat 

dilihat melalui analisis rasio keuangan koperasi yang merupakan gambaran 

tingkat kesehatan keuangan koperasi.  Perhitungan hasil usaha koperasi 

harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota maupun bukan 

anggota.  Perhitungan hasil usaha dilakukan berdasarkan perbandingan 

manfaat yang diterima anggota dan bukan anggota.  

 

Keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat dari tiga pendekatan (pendekatan 

tripartite).  Pendekatan tripartite dalam rangka evaluasi atas organisasi 

koperasi disebut suatu pendekatan sistem, dimana keberhasilan koperasi 

diukur berdasarkan tercapainya tujuan dan sistem tujuan dari berbagai 

pihak yang berkepentingan terhadap koperasi.  Evaluasi keberhasilan 

koperasi dapat dilihat bagaimana (1) kinerja koperasi sebagai badan usaha, 

(2) koperasi yang berkaitan dengan pembangunan dan (3) koperasi yang 
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berorientasi pada kepentingan para anggota.  Kinerja koperasi sebagai 

badan usaha berkaitan erat dengan efisiensi ekonomis, kestabilan 

keuangan, dan prestasi usaha suatu perusahaan koperasi.  Koperasi 

terhadap pembangunan berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap 

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemerintah.  Koperasi yang 

berorientasi pada kepentingan para anggota dapat dilihat dari besarnya 

manfaat yang diperoleh anggota, baik manfaat ekonomi maupun non 

ekonomi.  Manfaat non ekonomi berupa kepuasan yang dirasakan oleh 

anggota (Hanel, 2005). 

 

4. Koperasi sebagai Badan Usaha 

 

Keberhasilan atas kinerja suatu koperasi sebagai badan usaha dilihat dari 

sejauh mana koperasi dapat dikelola secara efisien dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuannya sebagai suatu lembaga ekonomi yang mandiri.  Evaluasi 

koperasi ini berkaitan erat dengan efisiensi ekonomis, kestabilan keuangan 

dan prestasi usaha suatu perusahaan koperasi.  Koperasi akan mencapai 

keberhasilan apabila terdapat efisiensi koperasi, efektifitas koperasi, dan 

produktivitas koperasi (Hanel, 2005). 

 

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI (2007), sesuai 

dengan pedoman pemeringkatan koperasi bahwa kinerja koperasi sebagai 

badan usaha dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi badan usaha aktif, 

kinerja usaha yang semakin sehat, kohesivitas, dan partisipasi anggota 

serta orientasi kepada pelayanan anggota dan pelayanan terhadap 

masyarakat.  Aspek-aspek tersebut memiliki beberapa komponen sehingga 
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dapat dijadikan gambaran keberhasilan atas kinerja koperasi sebagai badan 

usaha, yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Aspek kinerja koperasi sebagai badan usaha 

 
No. Aspek Komponen 

1. Badan usaha aktif a. Penyelenggaraan rapat 

b. Manajemen pengawasan 

c. RK dan RAPB 

d. Kondisi operasional kegiatan/usaha 

e. Kinerja kepengurusan 

f. Tertib administrasi 

g. Keberadaan sistem informasi 

h. Akses informasi 

2. Kinerja usaha yang 

semakin sehat 

a. Struktur permodalan 

b. Tingkat kesehatan kondisi keuangan 

c. Kemampuan bersaing koperasi 

d. Strategi bersaing koperasi 

e. Inovasi 

3. Kohesivitas dan 

partisipasi anggota 

a. Kohesivitas anggota 

b. Rasio jumlah anggota 

c. Anggota yang melunasi simpanan wajib 

d. Besaran simpanan lainnya 

e. Rasio penyertaan modal 

f. Pemanfaatan pelayanan koperasi oleh 

anggota 

g. Pola pengkaderan 

4. Orientasi kepada 

pelayanan anggota 

a. Pendidikan dan pelatihan anggota 

b. Keterkaitan usaha koperasi dengan 

kepentingan anggota 

c. Transaksi usaha koperasi dengan usaha 

anggota 

5. Pelayanan terhadap 

masyarakat 

a. Pelayanan usaha koperasi yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat non anggota 

b. Dana yang disisihkan untuk pelayanan 

sosial 

c. Kemudahan mendapatkan informasi 

bisnis 

d. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan koperasi 

 
Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 2007. 

 

Kinerja usaha koperasi dapat dijadikan sebagai gambaran keberhasilan 

koperasi sebagai suatu badan usaha.  Salah satu pengukuran kinerja 

koperasi sebagai suatu badan usaha dapat dilihat dari seberapa besar 
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tingkat keuntungan yang diperoleh koperasi saat menjalankan unit 

usahanya atau keadaan keuangan yang sehat pada koperasi.  Pengukuran 

tingkat keuntungan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan 

keuangan koperasi yang terjadi selama satu periode tertentu. 

 

Analisis laporan keuangan digunakan untuk menyajikan indikator-

indikator yang penting dari kinerja keuangan.  Kinerja keuangan ini terdiri 

atas rasio keuangan yaitu likuiditas (rasio lancar, rasio cepat, rasio kas), 

solvabilitas (rasio hutang terhadap modal, rasio hutang terhadap total 

aktiva), rentabilitas (return on investment dan return on equity), dan 

aktivitas (perputaran persediaan, penagihan rata-rata piutang, perputaran 

aktiva tetap, perputaran total aktiva).  Analisis laporan keuangan juga 

dipakai sebagai alat pengambilan keputusan atau kebijakan yang penting 

untuk memperbaiki kinerja keuangan koperasi yang bersangkutan seperti 

dalam menangani masalah yang dihadapi dan juga mempertahankan 

kelebihan yang dipunyai (Arsana, 2003). 

 

Jenis-jenis analisis rasio keuangan menurut Munawir (2002), analisis rasio 

keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan 

rasio aktivitas.  Berikut penjelasan dari masing-masing rasio keuangan. 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu 

perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya dengan segera atau 

jangka pendek. 
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b. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam melunasi atau membayar semua kewajiban-kewajiban yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

c. Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas atau bisa disebut juga dengan rasio profitabilitas,  

digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal yang 

ada.   

d. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan dana yang 

tertanam dalam satu periode tertentu.   

 

5. Koperasi Berkaitan dalam Pembangunan 

 

Koperasi yang berkaitan dengan pembangunan dari organisasi swadaya 

koperasi dilihat berdasarkan penilaian atas dampak-dampak yang secara 

langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh koperasi sebagai kontribusi 

koperasi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemerintah 

(Hanel, 2005).  Kontribusi terhadap pembangunan merupakan 

keikutsertaan koperasi dalam pembangunan daerah yang dilihat dari 

kemampuan koperasi untuk mentaati aturan-aturan dalam pembayaran atas 

pajak daerah, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi, serta tingkat 

upah karyawan (Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 2007).  
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1) Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak  

Ketaatan koperasi dalam pembayaran pajak adalah kemampuan 

koperasi untuk mentaati aturan-aturan dalam pembayaran atas pajak 

yang dibebankan kepada koperasi.  Ketaatan ini diukur berdasarkan 

jumlah kepemilikan NPWP dan nomor/identitas retribusi daerah 

lainnya, serta ketepatan koperasi dalam membayar pajak. 

 

2) Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi  

Tenaga kerja koperasi adalah orang yang bekerja dan digaji oleh 

koperasi.  Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terserap 

menunjukkan bahwa koperasi turut serta dalam pembangunan daerah.  

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi menunjukkan jumlah 

tenaga kerja yang terserap dalam dua tahun pengukuran secara time 

series. 

 

3) Tingkat upah karyawan  

Upah karyawan adalah jumlah uang yang diterima karyawan sebagai 

balas jasa (kompensasi) atas pekerjaan yang dilakukan kepada koperasi.  

Tingkat upah karyawan menunjukkan besar upah karyawan rata-rata 

dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan 

pada tahun yang bersangkutan. 

 

6. Manfaat Koperasi bagi Anggota 

 

Manfaat koperasi bagi anggota terbagi menjadi dua, yakni manfaat 

ekonomi koperasi dan manfaat non ekonomi koperasi (kepuasan) 
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a. Manfaat Ekonomi Koperasi (MEK) 

 

Manfaat ekonomi koperasi merupakan salah satu indikator dari efisiensi 

koperasi yang berorientasi pada kepentingan anggota (atau efisiensi 

anggota).  Efisiensi anggota adalah suatu tingkat dimana, melalui 

berbagai kegiatan pelayanan yang bersifat menunjang dari perusahaan 

koperasi tersebut, seperti kepentingan dan tujuan para anggota tercapai.  

Tujuan yang dimaksud yakni kesejahteraan para anggota, berupa 

besarnya manfaat yang diterima dan dirasakan oleh anggota koperasi 

(Hanel, 2005). 

 

Koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial pada dasarnya 

mempunyai dua jenis orientasi, yakni service oriented (maksimalisasi 

pelayanan) dan profit oriented (orientasi laba).  Service oriented 

ditujukan kepada anggota dan profit oriented ditujukan kepada non 

anggota.  Artinya, jika koperasi bertransaksi dengan non anggota, maka 

ia harus beorientasi memperoleh keuntungan atau laba dengan 

bertindak sebagaimana perusahaan individual yang menjual produknya 

ke pasar.  Service oriented dapat dikatakan sebagai pelayanan yang 

diarahkan kepada anggota berupa harga pelayanan dan sisa hasil usaha 

yang didapatkan oleh anggota koperasi. 

 

Pelayanan yang diarahkan kepada anggota menghasilkan manfaat 

ekonomi yang dapat dirasakan oleh anggota koperasi baik yang bersifat 

langsung maupun tidak langsung.  Manfaat ekonomi koperasi dibagi 

menjadi manfaat ekonomi koperasi tunai dan manfaat ekonomi koperasi 
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diperhitungkan.  Manfaat ekonomi koperasi diperhitungkan berupa 

harga pelayanan.  Hal ini berlaku jika harga beli di koperasi lebih 

rendah daripada harga umum atau tingkat bunga pinjaman di koperasi 

leih rendah daripada tingkat bunga pinjaman di pasaran umumnya.  

Tidak hanya itu, harga pelayanan juga berlaku jika nilai penjualan 

melalui koperasi lebih tinggi daripada nilai penjualan di luar koperasi.  

Manfaat ekonomi tunai yang dimaksud yakni sisa hasil usaha (SHU).  

Sisa hasil usaha pada dasarnya adalah hasil usaha koperasi setelah 

dikurangi harga pelayanan (Hendar dan Kusnadi, 1999). 

 

Irawan (2015) menambahkan manfaat ekonomi yang dapat diberikan 

tergantung pada jenis koperasi dan usaha yang dilaksanakan oleh 

koperasi tersebut.  Manfaat ekonomi terdapat empat macam, yaitu: 

1) manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa 

bersama 

2) manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama 

3) manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi 

4) manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU 

 

b. Manfaat Non Ekonomi Koperasi (Kepuasan) 

 

Koperasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya 

melainkan juga memberikan manfaat non ekonomi yang dapat dilihat 

dari kepuasan yang dirasakan oleh anggota.  Menurut Kotler (2002), 

kepuasan adalah perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

atau hasil yang dirasakan dengan harapannya.  Menurut Sugito dalam 
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Srinadi & Nilakusumawati (2008), kepuasan adalah suatu keadaan 

terpenuhinya keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan.  

 

Koperasi sebagai sebuah lembaga bisnis yang bertujuan untuk 

menyejahterakan anggota, harus memperhatikan pelayanan yang 

diberikan agar kepuasan dapat tercapai.  Menurut Siagian (1998), 

kualitas pelayanan adalah sebuah tingkat kemampuan dari sebuah 

koperasi dalam memberikan segala yang menjadi harapan anggota 

dalam memenuhi kebutuhannya.  Menurut Laksana (2008), kualitas 

pelayanan koperasi dapat dilihat dari kinerja pelayanan yang diberikan 

pengurus dan karyawan yang bekerja di koperasi.  Kualitas pelayanan 

meliputi kemampuan koperasi dalam melayani konsumen saat 

melakukan penjualan produk dan pemberian informasi yang lengkap 

untuk konsumen.  Kesopanan, keramahan, dan kerapian cara berpakaian 

pengawas, pengurus, dan karyawan menjadi hal yang dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

 

Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam Lupiyoadi dan 

Hamdani (2009), mengemukakan bahwa ada lima dimensi Service 

Quality yakni: 

1) Tangibles atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak pelanggan.  Penampilan 

dan kemampuan sarana dan prasarana fisik serta lingkungan sekitar 

perusahaan adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 
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pemberi jasa.  Dimensi tangible terdiri dari gedung, teknologi yang 

digunakan serta penampilan pegawainya. 

2)  Reliability atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan kepada 

pelanggan secara akurat dan terpercaya.  Dimensi reliability terdiri 

dari ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, 

ketersediaan apa yang dibutuhkan pelanggan, memberikan perhatian 

kepada pelanggan. 

3)  Responsiveness atau ketanggapan yaitu kemampuan perusahaan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat 

kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Variabel yang termasuk dalam dimensi ini adalah kecepatan 

pelayanan dan pemberian informasi. 

4)  Assurance atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

keramahan, dan kemampuan para pengurus untuk menumbuhkan 

rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 

5)  Emphaty yaitu memberikan perhatian yang tulus bersifat individual 

atau diberikan perusahaan kepada pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan pelanggan. 

 

Kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan yang baik 

merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan 

koperasi.  Pelayanan yang diberikan koperasi dapat menjadi faktor 

penentu kepuasan konsumen.  Semakin tinggi pelayanan yang diberikan 

koperasi maka kepuasan konsumen akan semakin meningkat.  Hal ini, 
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sesuai dengan teori yang dinyatakan Kurz & Clow menyebutkan bahwa 

pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen dijelaskan 

sebagai berikut “If the service Performs at the level that is expected or 

predicted, the satisfaction level is considered to be just OK” artinya 

jika pelayanan yang diberikan kepada konsumen sesuai yang 

diharapkan, maka akan memberikan kepuasan (Laksana, 2008). 

 

Kepuasan tidak selamanya diukur dengan uang, tetapi lebih didasarkan 

pada pemenuhan perasaan tentang apa yang dibutuhkan seseorang.  

Menurut F.W. Taylor dalam Hasibuan (2011) seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja.  Kebutuhan biologis 

adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup seseorang.  Kebutuhan dan kepuasan biologis ini 

akan terpenuhi, jika gaji atau upah (uang atau barang) yang diberikan 

cukup besar. 

 

Selanjutnya, terdapat teori Maslow yang didasarkan dari adanya faktor 

ekonomi akan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Faktor 

ekonomi yang dimaksud yakni pendapatan yang diperoleh seseorang.  

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya.  Oleh karena itu, 

diharapkan koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan berdasarkan 

teori Maslow, sehingga pada akhirnya anggota dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan karena keikutsertaannya sebagai anggota 

koperasi.  
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Menurut A.H. Maslow dalam Amirullah dan Haris (2004), menyatakan 

bahwa seseorang mempunyai lima kebutuhan yang umum.  Semua 

kebutuhan tersebut diatur menurut hierarki pentingnya.  Kebutuhan 

yang paling dasar atau kebutuhan yang harus dipuaskan seseorang 

pertama kali adalah kebutuhan fisiologis.  Kebutuhan tersebut 

kemudian diikuti oleh kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, dan 

kebutuhan penghargaan.  Terakhir, di puncak hierarki adalah kebutuhan 

akan pemenuhan diri sendiri. 

 

Menurut A.H. Maslow dalam Hasibuan (2011), seseorang mempunyai 

kebutuhan yang bertingkat-tingkat dari yang paling sederhana hingga 

yang paling tinggi berdasarkan kadar kepentingannya.  Kebutuhan 

dengan urutan yang paling bawah dari hierarki kebutuhan akan menjadi 

prioritas seseorang untuk harus dipuaskan sebelum urutan kebutuhan 

yang lebih tinggi.  Hierarki kebutuhan Maslow dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Hierarki kebutuhan Maslow 
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Hierarki kebutuhan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Physiological needs 

Kebutuhan ini dapat dikatakan sebagai kebutuhan fisik atau biologis, 

yaitu kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, seperti 

kebutuhan akan makan, minum, perumahan, udara, dan sebagainya. 

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan ini merangsang seseorang 

berprilaku atau bekerja giat. 

2) Safety and security needs 

Kebutuhan ini dikatakan sebagai kebutuhan akan kebebasan dari 

ancaman yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan 

keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. 

3) Affiliation or acceptance needs 

Kebutuhan ini berupa kebutuhan sosial, teman, afiliasi, interaksi, 

dicintai, dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok 

pekerja dan masyarakat lingkungannya.  Manusia pada dasarnya 

selalu ingin hidup berkelompok dan tidak seorang pun manusia ingin 

hidup menyendiri.  Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk 

sosial, sehingga akan menginginkan kebutuhan-kebutuhan sosial. 

4) Esteem or status needs 

Kebutuhan ini dikatakan sebagai kebutuhan akan penghargaan diri 

dan pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan 

masyarakat lingkungannya.  Idealnya prestise timbul karena adanya 

prestasi, tetapi tidak selamanya demikian.  Akan tetapi, perlu juga 

diperhatikan oleh pimpinan bahwa semakin tinggi kedudukan 
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seseorang dalam masyarakat atau posisi seseorang dalam  organisasi, 

semakin tinggi pula prestisenya.  Prestise dan status dimanifestasikan 

oleh banyak hal yang digunakan sebagai simbol status itu. 

5) Self Actualization  

Kebutuhan ini dikatakan sebagai kebutuhan akan aktualisasi diri 

dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi 

optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau 

luar biasa.  Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan oleh para 

pimpinan perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan. 

 

Terdapat tiga kebutuhan manusia yang dapat memberikan kepuasan 

yaitu kebutuhan akan prestasi (need for Achievement = n.Ach.), 

kebutuhan akan afiliasi (need for Affiliation n.Aff.), kebutuhan akan 

kekuasaan (need for Power n.Pow.).  Berikut penjelasan mengenai tiga 

kebutuhan manusia (Clelland dalam Hasibuan, 2011). 

1) Kebutuhan akan Prestasi (n.Ach.) 

Kebutuhan ini merupakan daya penggerak yang memotivasi 

semangat bekerja seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya guna 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. Seseorang menyadari bahwa 

hanya dengan mencapai prestasi kerja yang tinggi akan memperoleh 

pendapatan yang besar yang akhirnya bisa memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. 
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2) Kebutuhan akan Afiliasi (n.Aff.) 

Kebutuhan akan Afiliasi (n.Aff.) menjadi daya penggerak yang 

memotivasi semangat bekerja seseorang.  Hal ini dikarenakan n.Aff. 

akan merangsang gairah bekerja seseorang yang menginginkan 

kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, perasaan 

dihormati, perasaan maju, dan tidak gagal serta perasaan ikut serta. 

3) Kebutuhan akan Kekuasaan (n.Pow.) 

Kebutuhan akan Kekuasaan (n.Pow.) merupakan daya penggerak 

yang memotivasi semangat kerja seseorang dikarenakan n.Pow. akan 

merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang serta 

mengerahkan semua kemampuannya demi mencapai kekuasaan atau 

kedudukan yang terbaik.  Seseorang dengan n.Pow. tinggi akan 

bersemangat bekerja apabila bisa mengendalikan orang disekitarnya. 

 

Koperasi sebagai pemilik (owner) dan juga sebagai pelanggan (user) 

bagi koperasi.  Oleh karena itu, koperasi harus menempatkan anggota 

paling utama dibandingkan non anggota.  Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara memberikan kualitas pelayanan koperasi yang baik.  

Kualitas pelayanan koperasi merupakan suatu penilaian anggota 

terhadap hasil kinerja pelayanan dari suatu koperasi.  Semakin tinggi 

kualitas pelayanan yang diberikan koperasi, maka akan semakin 

meningkat pula kepuasan anggota koperasi.  Kepuasan anggota juga 

dapat dirasakan jika koperasi mampu memenuhi kebutuhan anggota 

baik secara fisik, rasa aman dan keselamatan, sosial, penghargaan diri, 
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dan aktualisasi diri.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anggota 

harus dijamin memperoleh manfaat dari layanan usaha koperasi. 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

  

Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung 

penelitian yang dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis.  

Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini maka penulis mengambil 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaaan 

dalam hal komoditas, waktu, tempat dan metode penelitian.  Ringkasan dari 

beberapa penelitian terdahulu beserta alat analisis dan hasil penelitiannya 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

Yolandika C, DAH Lestari, dan S Situmorang (2015), metode yang 

digunakan untuk mengukur kinerja koperasi sebagai badan usaha adalah 

metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan, 

penulis juga menggunakan analisis tersebut untuk melihat variabel kinerja 

usaha yang semakin sehat sebagai salah satu indikator kinerja koperasi 

sebagai badan usaha.  Penulis juga menganalisis kontribusi terhadap 

pembangunan daerah.  Pada penelitian Astuti (2007), bahwa kepuasan 

nasabah BPRS Khasanah Ummat dilihat dengan menggunakan kelima 

dimensi kualitas layanan jasa yang meliputi lima aspek yaitu reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles, dimana aspek tersebut 

juga digunakan penulis untuk melihat kepuasan yang dirasakan oleh anggota 

KSUP MDIT. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

Ketaren (2007), bahwa keberhasilan koperasi  tidak hanya dilihat dan 

dipengaruhi oleh SHU, partisipasi anggota, kepemimpinan pengurus, 

manajemen koperasi, dan pemberdayaan masyarakat melainkan 

menggunakan tiga aspek pendekatan atau pendekatan tripartite menurut 

Hanel (2005). 

 

Penelitian ini mempunyai kebaruan dengan penelitian terdahulu dalam hal 

metode analisis yang digunakan yaitu pengelolaan koperasi sebagai badan 

usaha dengan menggunakan lima aspek yang terdapat dalam Pedoman 

Pemeringkatan Koperasi tahun 2007.  Keberhasilan suatu koperasi juga dapat 

dilihat dengan menggunakan pendekatan tripartite menurut Hanel (2005) 

yaitu keberhasilan atas kinerja koperasi menjadi suatu badan usaha, 

keberhasilan koperasi dalam berkontribusi terhadap pembangunan, dan 

keberhasilan koperasi dalam orientasi terhadap kepentingan anggota ditinjau 

dari manfaat koperasi bagi anggota, baik manfaat ekonomi dan manfaat non 

ekonomi (kepuasan) yang diterima oleh anggota KSUP MDIT.  Penilaian 

kepuasan anggota tidak hanya dilihat dari pelayanan yang diberikan koperasi, 

namun juga dilihat berdasarkan pemenuhan kebutuhan anggota menurut 

hierarki kebutuhan Maslow yakni physiological needs, safety and security 

needs, affiliation or acceptance needs, esteem or status needs, dan self 

actulization. 
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Tabel 4. Kajian penelitian terdahulu 

 
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Analisis Kesimpulan Penelitian 

1. Astuti 

(2007) 

Analisis Kepuasan 

Konsumen (SERVQUAL 

Model dan Important 

Performance Analysis 

Model) 

 Importance-

Performance Analysis 

atau Tingkat 

Kepentingan dan 

kinerja/Kepuasan 

Konsumen 

Tingkat kepuasan berada diantara 80 - 100 artinya kepuasan 

tinggi, yaitu 81,73. 

 

2. Ketaren 

(2007) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Keberhasilan Koperasi 

Credit Union dalam 

Pemberdayaan Masyarakat 

(Studi Kasus: Koperasi 

Credit Union Partisipasi 

Sukamakmur  

Kecamatan Sibolangit, 

Kabupaten Deli Serdang) 

Analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif 

1. Koperasi credit union perlu menonjolkan azas kekeluargaan 

dengan kerja sama.  Koperasi akan berhasil jika manajemen 

bersifat terbuka dan partisipatif. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi 

credit union Partisipasi Sukamakmur, yang meliputi; SHU, 

partisipasi anggota, kepemimpinan pengurus, manajemen 

koperasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kepada masyarakat 

yang mandiri (melalui kegiatan peternakan). 

4. Tidak terdapat hubungan nyata antara karateristik responden 

pendidikan formal, umur, pendidikan koperasi, motivasi 

menjadi anggota, simpanan dan pinjaman dengan keberhasilan 

Koperasi credit union dan KUD (produktifitas dan kepuasan 

anggota). 

5. Partisipasi anggota yang meliputi; jumlah simpanan, jumlah 

pinjaman, frekuensi mengikuti pendidikan, lama tunggakan 

dan lamanya menjadi anggota, mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan tingkat pendapatan. 

6. Terdapat hubungan antara pendidikan formal dan non formal 

(pendidikan koperasi dan kewirausahaan) dengan keberhasilan 

usaha. 

4
0
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3. Hardiningsih, L. 

Malisan, dan A. 

Gafur 

(2009) 

 

 

 

Analisis Laporan 

Keuangan dalam Menilai 

Kinerja Keuangan pada 

Primer Koperasi 

Angkatan Darat 

(Primkopad) Kartika 

Benteng Sejahtera di 

Kota Balikpapan 

Analisis deskriptif  

 

 

 

 

 

 

Rasio likuiditas dari koperasi mengalami penurunan di setiap 

tahunnya tetapi masih dapat dinilai cukup baik, sedangkan 

rasio solvabilitas mengalami peningkatan di setiap tahunnya 

yang menunjukkan jumlah hutang primer koperasi terus 

mengalami peningkatan.  Selanjutnya, rasio profitabilitas 

dan aktivitas koperasi menunjukkan hasil yang baik, namun 

masih jauh di bawah standar penilaian koperasi berprestasi. 

4. Mayasari 

(2009) 

 

 

  

Analisis Pengukuran 

Kinerja Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia di 

Kabupaten Blora 

 

 Analisis deskriptif 

persentase 

 Analisis data kuantitatif 

1. Pengukuran Kinerja KPRI Kabupaten Blora apabila diukur 

dengan Kep. Men. Koperasi No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 

mengenai Pedoman Pemeringkatan Koperasi termasuk dalam 

kriteria berkualitas dengan rata-rata nilai 353. 

2. Terdapat beberapa indikator dari Kep. Men. Koperasi No. 

06/Per/M.KUKM/III/2008 yang hasilnya kurang baik, yaitu 

manajemen pengawasan, kinerja usaha yang semakin sehat, 

rasio peningkatan jumlah anggota dan tingkat upah karyawan, 

dalam penilaian indikator ini rata-rata upah karyawan KPRI 

Kabupaten Blora (60%) masih dibawah UMR. 

5. Ni’mah 

(2011) 

Analisis Kinerja Keuangan 

pada Koperasi BMT Bina 

Usaha Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang 

 

Analisis deskriptif 

kuantitatif persentase 

 

1. Analisis likuiditas pada koperasi BMT Bina Usaha 

menunjukkan angka yang cukup baik atau likuid. 

2. Analisis solvabilitas pada koperasi BMT Bina Usaha 

menunjukkan hasil yang cukup baik atau solvabel dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban panjang maupun pendeknya. 

3. Analisis Rentabilitas menunjukkan bahwa koperasi BMT Bina 

Usaha cukup rentabel dalam menghasilkan SHU yang 

maksimal. 

 

 

 

 

4
1
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6. Mustika, A, 

Hudoyo, dan E. 

Kasymir 

(2013) 

Tingkat Kepuasan Nasabah 

Tabungan terhadap 

Pelayanan Bank : Studi 

Kasus Dua Bank di Bandar 

Jaya Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung 

Tengah 

 Analisis deskriptif 

 Metode IPA 

(Importance 

Performance 

Analysis) 

 

Kinerja Bank A dan B dari ke 24 atribut kinerja pelayanan bank 

sudah sesuai harapan nasabah, namun pada Bank A atribut 

kecepatan pelayanan, ketanggapan terhadap nasabah baru, dan 

ketanggapan melalui telepon masih dinilai baik oleh nasabah, 

sedangkan Bank B atribut yang masih dinilai baik yaitu kecepatan 

pelayanan, dan ketanggapan terhadap nasabah baru sehingga 

secara keseluruhan kinerja Bank A dan B sudah sesuai harapan 

nasabah. Kesesuaian kinerja masing-masing bank terhadap 

harapan nasbah secara keseluruhan dianggap sangat memuaskan 

dengan rata-rata di atas 90%. 

7. Agusta, Q.T.M, 

D.A.H. Lestari, 

dan S. 

Situmorang 

(2014) 

Analisis Pendapatan dan 

Tingkat Kesejahteraan 

Rumah Tangga 

Peternak Sapi Perah 

Anggota Koperasi 

Peternakan Bandung 

Selatan (KPBS) 

Pangalengan 

Analisis deskriptif  MEK yang dapat dirasakan secara langsung tetapi tidak tunai 

adalah Rp1.039.832,13/tahun.  MEK tidak langsung yang diterima 

secara tunai Rp1.458.622,96/tahun, dan memiliki kontribusi 

sebesar 5,35% terhadap pendapatan rumah tangga anggota KPBS.. 

8. Dinata A.S, 

D.A.H. Lestari, 

H. Yanfika 

(2014) 

Pendapatan Petani Jagung 

Anggota dan Nonanggota 

Koperasi Tani Makmur 

Desa Natar Kabupaten 

Lampung Selatan 

Analisis deskriptif Total manfaat ekonomi koperasi yang diterima petani responden 

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

sebesar Rp 444.116,67. 
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9. Hekopung 

(2014) 

Analisis Tingkat Kepuasan 

Anggota Terhadap Kualitas 

Layanan Program 

Pembiayaan KTA(Kredit 

Tanpa Agunan)  

(Studi Kasus pada Koperasi 

Komunika  

di PT. Bakrie Telecom 

Tbk.) 

Metode Importance 

Performance Analysis 

(IPA) dan Customer 

Satisfaction Index (CSI) 

Hasil IPA menunjukkan bahwa terdapat lima faktor/atribut yang 

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

Komunika variatif dan menarik, informasi diberikan pengurus 

secara lengkap dan jelas, penanganan keluhan secara cepat dan 

tepat, bertanggung jawab atas kesalahan yang merugikan anggota, 

dan pengurus mudah dihubungi. Faktor/atribut pada kuadran B 

meliputi program pembiayaan yang ditawarkan menarik (bunga 

ringan), kemudahan dalam memproses aplikasi pinjaman, 

kecepatan dalam proses pencairan dana.  

Tidak ada faktor/atribut yang berada di kuadran C.  

Faktor/atribut yang terdapat di kuadran D adalah program yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. 

10. Yolandika, C, 

D.A.H. Lestari, 

dan S. 

Situmorang 

(2015) 

Keberhasilan Koperasi Unit 

Desa (KUD) Mina Jaya 

Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan Pendekatan 

Tripartite 

 Analisis deskriptif 

 Survey 

Keberhasilan KUD Mina Jaya sebagai badan usaha ditinjau dari 

rasio keuangan adalah sangat baik berdasarkan rasio solvabilitas 

dan rasio rentabilitas, tetapi masih pada kategori baik berdasarkan 

rasio likuiditas.  KUD Mina Jaya telah berkontribusi dengan baik 

terhadap pembangunan di Provinsi Lampung dari tahun 2010 

hingga 2014, dengan kategori baik pada ketaatan koperasi 

membayar pajak, rata-rata rasio penyerapan tenaga kerja, dan rata-

rata rasio tingkat upah karyawan.  KUD Mina Jaya cukup berhasil 

menyejahterakan anggotanya dengan kriteria cukup, bahkan 

sebagian besar juragan pada kapal dengan ABK  > 10 orang sudah 

masuk dalam kategori hidup layak. 

4
3
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C. Kerangka Pemikiran 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mengembangkan 

sektor pertanian khususnya sub sektor  peternakan sebagai salah satu 

alternatif pembangunan ekonomi pedesaan dan menjadikan koperasi sebagai 

gerakan ekonomi rakyat.  Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan 

oleh beberapa orang berdasarkan azaz kekeluargaan dalam menjalankan 

usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.  Provinsi 

Lampung memiliki jumlah koperasi yang aktif sebanyak 2.874 atau sebesar 

57,78 persen dari jumlah keseluruhan koperasi yang tersebar. 

 

KSUP MDIT merupakan salah satu koperasi subsektor peternakan yang 

berkontribusi bagi pembangunan perekonomian, khususnya di Kabupaten 

Tanggamus.  Koperasi peternakan dapat membantu peternak dalam 

melakukan kegiatan peternakan, misalnya penyediaan sarana produksi, 

pembudidayaan ternak, dan pelatihan bagi para peternak serta penyediaan 

akses pasar untuk hasil produksi usaha ternak anggotanya.  

 

Pengukuran tingkat keberhasilan suatu koperasi dapat dilihat dari tiga 

pendekatan (pendekatan tripartite) yaitu kinerja koperasi sebagai badan 

usaha, koperasi yang berkaitan dengan pembangunan, dan koperasi yang 

berorientasi pada kepentingan para anggota.  Kinerja koperasi sebagai badan 

usaha dilihat dari beberapa aspek yakni badan usaha aktif, kinerja usaha yang 

semakin sehat, kohesivitas, dan partisipasi anggota serta orientasi kepada 

pelayanan anggota dan pelayanan terhadap masyarakat.  Koperasi yang 
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berkaitan dengan pembangunan dilihat dari kontribusi koperasi meliputi 

ketaatan koperasi dalam membayar pajak, penyerapan tenaga kerja, dan 

tingkat upah karyawan.  

 

Koperasi yang berorientasi pada kepentingan para anggota dapat dilihat dari 

manfaat yang diberikan kepada anggota, berupa manfaat ekonomi koperasi 

seperti sisa hasil usaha dan harga pelayanan serta manfaat non ekonomi 

berupa kepuasan anggota.  Artinya, jika anggota koperasi telah menerima 

manfaat ekonomi baik secara tunai maupun diperhitungan serta merasakan 

kepuasan terhadap pelayanan koperasi dan terpenuhi kebutuhannya maka 

dapat dikatakan bahwa koperasi telah memberikan manfaat bagi anggota.  

Berikut adalah kerangka pemikiran evaluasi keberhasilan koperasi 

berdasarkan pendekatan tripartite yang disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Kerangka pemikiran evaluasi keberhasilan Koperasi Serba Usaha 

Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) berdasarkan 

pendekatan tripartite

Kinerja Koperasi sebagai 

Badan Usaha 

Evaluasi Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a 

Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) berdasarkan Pendekatan Tripartite 

(Hanel, 2005) 

Kontribusi Koperasi 

dalam 

Pembangunan 

1. Ketaatan 

Membayar Pajak 

2. Penyerapan 

Tenaga Kerja 

3. Tingkat Upah 

Karyawan 

Memberi Manfaat 

kepada Anggota 

1. Sisa Hasil 

Usaha (SHU) 

2. Pelayanan 

Obat Ternak 

Gratis 

3. Bagi Hasil 

4. Bonus 

Koperasi 

5. Harga 

Pelayanan 

 

Kepuasan 

(Importance 

Performance Analysis) 

 
Pelayanan terhadap Masyarakat 

a. Pelayanan Usaha Koperasi yang 

dapat  Dinikmati  oleh 

Masyarakat  Non  Anggota 

b. Dana yang  Disisihkan untuk 

Pelayanan Sosial 

c. Kemudahan  Mendapatkan 

Informasi  Bisnis 

d. Tanggapan  Masyarakat  Sekitar 

terhadap Keberadaan  Koperasi 

Orientasi kepada Pelayanan 

Anggota 

a. Pendidikan dan Pelatihan 

Anggota 

b. Keterkaitan Usaha Koperasi 

dengan Kepentingan Anggota 

c. Transaksi Usaha Koperasi 

dengan Usaha Anggota 

Kinerja Usaha yang semakin 

Sehat 

a. Struktur Permodalan 

b. Tingkat Kesehatan Kondisi 

Keuangan 

c. Kemampuan Bersaing 

Koperasi 

d. Strategi Bersaing Koperasi 

e. Inovasi 

 

Kohesivitas dan Partisipasi 

Anggota 

a. Kohesivitas Anggota 

b. Rasio Jumlah Anggota 

c. Anggota yang Melunasi 

Simpanan Wajib 

d. Besaran Simpanan Lainnya 

e. Rasio Penyertaan Modal 

f. Pemanfaatan Pelayanan 

Koperasi oleh Anggota 

g. Pola Pengkaderan 

1. Pelayanan Koperasi 

(lima aspek) 

a. Tangibles 

b. Reliability 

c. Responsiveness 

d. Assurance 

e. Emphaty 

 

2. Hierarki 

Kebutuhan Maslow 

a. Physiological 

needs 

b. Safety and 

security needs 

c. Affiliation or 

acceptance needs 

d. Esteem or status 

needs 

e. Self actulization 

 

Manfaat 

Ekonomi 

 

Manfaat Non 

Ekonomi 

 

Badan Usaha Aktif 

1. Penyelenggaraan Rapat 

2. Manajemen Pengawasan 

3. RK dan RAPB 

4. Kondisi operasional 

kegiatan/usaha 

5. Kinerja kepengurusan 

6. Tertib administrasi 

7. Keberadaan sistem informasi 

8. Akses informasi 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus.  

Jenis metode penelitian ini bertujuan secara khusus untuk menjelaskan dan 

memahami suatu objek yang akan diteliti sehingga diperoleh pemahaman 

yang mendalam (Nasution, 2006).  Hal ini dikarenakan, Koperasi Serba 

Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) memiliki 

kinerja yang cukup bagus.  Tidak hanya itu, penelitian ini hanya melibatkan 

satu koperasi dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terkait 

penjelasan keberhasilan KSUP MDIT yang dilihat dari tiga pendekatan 

(pendekatan tripartite).  Pendekatan tripartite meliputi keberhasilan dari 

kinerja koperasi sebagai badan usaha, keberhasilan koperasi yang 

berkontribusi dalam pembangunan, dan keberhasilan koperasi yang 

berorientasi pada kepentingan anggota (Hanel, 2005). 

 

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional meliputi pengertian yang digunakan 

untuk memperoleh data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.  

Berikut konsep dasar dan definisi operasional mengenai variabel yang akan 

diteliti.
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1) Koperasi adalah badan usaha didirikan oleh orang perseorangan atau 

badan hukum koperasi yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggota 

dan melaksanakan usaha berdasarkan azas kekeluargaan, dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. 

 

2) Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan 

komoditi peternakan seperti ternak kambing. 

 

3) Keberhasilan KSUP MDIT adalah suatu bentuk penilaian kinerja 

koperasi yang didasarkan pada kinerja koperasi sebagai badan usaha, 

kontribusi koperasi terhadap pembangunan, dan peran koperasi dalam 

memberikan manfaat kepada anggota. 

 

4) Keberhasilan KSUP MDIT sebagai badan usaha adalah pengelolaan dari 

suatu koperasi yang dilihat hari aspek badan usaha aktif, kinerja usaha 

yang semakin sehat, kohesivitas, dan partisipasi anggota serta orientasi 

kepada pelayanan anggota, dan pelayanan terhadap masyarakat. 

 

5) Badan usaha aktif koperasi adalah kemampuan koperasi untuk 

menjalankan mekanisme manajemen koperasi, seperti penyelenggaraan 

rapat, manajemen pengawasan, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB), kondisi operasional kegiatan 

atau usaha koperasi, kinerja kepengurusan, tertib administrasi, 

keberadaan sistem informasi, dan kemudahan mendapatkan atau 

mengakses informasi. 
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6) Penyelenggaraan rapat adalah kegiatan yang dilaksanakan koperasi 

dalam satu tahun buku, baik rapat anggota, rapat pengurus, rapat 

pengawas ataupun rapat gabungan pengurus, dan pengawas.  Indikator 

yang digunakan yaitu frekuensi penyelenggaraan rapat. Diukur dengan 

cara menjumlahkan skor dari masing-masing indikator. 

 

7) Manajemen pengawasan merupakan kegiatan pengawasan (audit) 

terhadap koperasi yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi atau Auditor 

Independen.  Indikator yang digunakan yaitu pihak yang melakukan audit 

koperasi dan hasil audit.  Diukur dengan cara menjumlahkan skor dari 

masing-masing indikator. 

 

8) Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan merupakan 

acuan bagi koperasi agar langkah koperasi lebih terarah.  Indikator yang 

digunakan yaitu keberadaan RK dan RAPB dalam tahun buku yang 

disahkan oleh Rapat Anggota dan tingkat realisasi RK.  Diukur dengan 

cara menjumlahkan skor dari masing-masing indikator. 

 

9) Kondisi operasional kegiatan atau usaha koperasi menunjukkan 

berlangsungnya aktivitas bisnis koperasi yang ditandai dengan jumlah 

unit usaha yang masih beroperasi termasuk ijin-ijin usaha koperasi, 

diukur dalam satuan persen (%). 

 

10) Kinerja kepengurusan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

kelembagaan yang semakin sehat dengan menggunakan 7 indikator yaitu 

struktur dan pembagian peran, aturan main dalam pengambilan 
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keputusan, strategi dalam mengelola organisasi, gaya kepemimpinan 

pengurus, kompetensi pengurus dan pengelola, loyalitas dan dedikasi 

pengurus serta budaya kerja yang dikembangkan.  Kinerja kepengurusan 

diukur dalam satuan skor. 

 

11) Tertib administrasi merupakan suatu kondisi bahwa koperasi telah 

melakukan pengelolaan terhadap keberadaan administrasi, baik 

administrasi organisasi, administrasi usaha, dan administrasi keuangan.  

Tertib administrasi diukur dalam satuan skor. 

 

12) Keberadaan sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, 

informasi, sumberdaya manusia, dan teknologi informasi yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan.  Keberadaan sistem informasi 

diukur dalam satuan skor. 

 

13) Kemudahan mendapatkan atau mengakses informasi dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana informasi tentang kegiatan koperasi dapat 

diketahui oleh pihak-pihak terkait, diukur dalam satuan skor. 

 

14) Kinerja usaha koperasi yang semakin sehat adalah hasil kerja dari suatu 

koperasi yang dilihat hari aspek struktur permodalan, tingkat kesehatan 

kondisi keuangan, kemampuan bersaing koperasi, strategi bersaing 

koperasi, dan inovasi yang dilakukan.  

 

15) Struktur pemodalan adalah proporsi modal sendiri terhadap modal yang 

berasal dari luar, diukur dalam satuan persen (%). 
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16) Tingkat kesehatan kondisi keuangan diukur dengan melakukan analisis 

rasio keuangan menggunakan empat ukuran yaitu likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, dan aktivitas. 

 

17) Analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisa untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laba/rugi secara 

individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut, diukur dalam satuan 

persen (%). 

 

18) Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya 

dengan segera atau jangka pendek, melalui perbandingan antara 

kekayaan lancar dengan hutang jangka pendek, diukur dalam satuan 

persen (%). 

 

19) Rasio Solvabilitas adalah digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi atau membayar semua kewajiban-kewajiban 

yang dimiliki oleh perusahaan (baik jangka pendek maupun jangka 

panjang), diukur dalam satuan persen (%). 

 

20) Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan koperasi dalam 

memperoleh keuntungan laba selama periode tertentu, melalui 

pembagian laba bersih terhadap modal sendiri, diukur dalam satuan 

persen (%). 

 

21) Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dana yang 

tertanam dalam satu periode tertentu, diukur dalam satuan persen (%). 



52 

 

22) Kemampuan bersaing koperasi adalah kemampuan untuk meningkatkan 

posisi tawar (bargaining position) koperasi dalam memaksimalkan 

tujuannya dengan menggunakan indikator seperti pesaing, strategi, 

produk, kekuatan tawar, dan harga.  Diukur dengan cara menjumlahkan 

skor dari masing-masing indikator yang ada. 

 

23) Strategi bersaing koperasi adalah cara-cara yang digunakan oleh koperasi 

untuk bersaing (how to compete).  Keunggulan bersaing berkelanjutan 

adalah suatu strategi bersaing untuk memenangkan pasar yang disiapkan 

untuk jangka waktu yang relatif lama dan berkelanjutan.  Indikator yang 

digunakan yaitu ciri khas layanan, keunikan produk, kesesuaian harga, 

ketersediaan produk, sesuai keinginan konsumen, keterkaitan dengan 

produk lain, dan kerjasama.  Diukur dengan cara menjumlahkan skor dari 

masing-masing indikator.  

 

24) Inovasi adalah upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam rangka 

mengembangkan kegiatan atau usaha koperasi, dilihat dari produk/jasa 

baru yang dihasilkan dalam satu tahun terakhir (unit/thn).  Indikator yang 

digunakan yaitu adanya produk/jasa baru yang dihasilkan.  Diukur 

dengan cara menjumlahkan skor dari masing-masing indikator. 

  

25) Kohesivitas dan partisipasi anggota adalah keadaan yang memperlihatkan 

keterkaitan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi 

koperasi.  Indikator yang digunakan yaitu kohesivitas anggota, rasio 

peningkatan jumlah anggota, persentase jumlah anggota yang melunasi 

simpanan wajib, persentase besaran simpanan lainnya, rasio penyertaan 
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modal, pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota, dan pola 

pengkaderan. 

 

26) Kohesivitas anggota adalah rasa keterikatan antar anggota koperasi 

dalam rangka membangun kebersamaan, berdasarkan jumlah transaksi 

anggota atau non-anggota pada koperasi (partisipasi bruto) dan rasio 

besaran SHU yang diukur dalam satuan persen (%). 

 

27) Rasio peningkatan jumlah anggota adalah keadaan yang menunjukkan 

adanya pertumbuhan atau peningkatan jumlah anggota yang diukur 

dalam satuan persen (%). 

 

28) Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib merupakan 

besaran simpanan wajib yang diterima koperasi berdasarkan anggota 

yang melunasi, diukur dalam satuan persen (%). 

 

29) Persentase besaran simpanan lainnya adalah jumlah besaran simpanan 

anggota selain simpanan pokok dan wajib yang diterima koperasi, diukur 

dalam satuan persen (%). 

 

30) Rasio penyertaan modal menunjukkan keadaan anggota koperasi yang 

melakukan partisipasi kepada koperasi berdasarkan besaran modal 

penyertaan secara time series dua tahun berturut-turut, diukur dalam 

satuan persen (%). 
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31) Pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota menunjukkan tingkat 

partisipasi anggota menggunakan layanan yang disediakan oleh koperasi 

baik berupa barang ataupun jasa, diukur dalam satuan persen (%). 

 

32) Pola pengkaderan merupakan suatu sistem pengrekrutan kader 

berdasarkan rencana penyiapan calon-calon pengurus koperasi yang 

kompeten dan profesional.  Pola pengkaderan diukur dalam satuan skor. 

 

33) Orientasi kepada pelayanan anggota merupakan suatu keadaan bahwa 

kegiatan perkoperasian erat kaitannya dengan anggota, seperti 

pendidikan dan pelatihan, keterkaitan koperasi dengan kepentingan 

anggota, dan transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota. 

 

34) Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan koperasi untuk 

meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota koperasi, diukur dalam 

satuan persen (%). 

 

35) Keterkaitan koperasi dengan kepentingan anggota adalah banyaknya 

usaha atau kegiatan koperasi yang berhubungan dengan kepentingan 

anggota, diukur dalam satuan persen (%). 

 

36) Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota adalah berlangsungnya 

aktivitas bisnis antara usaha koperasi dengan usaha atau kegiatan anggota 

yang memanfaatkan layanan produk atau jasa yang diberikan oleh 

koperasi, diukur dalam satuan persen (%). 

 



55 

 

37) Pelayanan terhadap masyarakat adalah keadaan yang memperlihatkan 

seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat dinikmati oleh 

masyarakat non anggota, besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan 

sosial, kemudahan mendapatkan informasi bisnis, dan tanggapan 

masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi. 

 

38) Pelayananan usaha koperasi yang dinikmati oleh masyarakat non anggota 

adalah kemampuan koperasi dalam memberikan layanan usaha atau 

kegiatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum, diukur dalam 

satuan persen (%). 

 

39) Dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial adalah kemampuan 

koperasi untuk memberikan layanan sosial kepada masyarakat, 

mencakup layanan pendidikan, kesehatan, dan agama, diukur dalam 

satuan persen (%). 

 

40) Kemudahan mendapatkan informasi bisnis adalah kemampuan koperasi 

dalam menyediakan informasi bisnis yang dibutuhkan untuk 

pengembangan usaha atau kegiatan masyarakat, diukur dalam satuan 

persen (%). 

 

41) Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi merupakan 

respon masyarakat terhadap koperasi yang berada di lingkungannya, 

diukur dengan menggunakan lima alternatif jawaban atau seperangkat 

pertanyaan yang bersifat tertutup. 
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42) Kontribusi terhadap pembangunan daerah merupakan keikutsertaan 

koperasi dalam pembangunan daerah yang dilihat dari ketaatan koperasi 

dalam membayar pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi, 

serta tingkat upah karyawan.  Indikator yang digunakan yaitu 

kepemilikan NPWP/retribusi daerah lain, ketepatan dalam membayar 

pajak, tenaga kerja yang digunakan, dan besarnya upah karyawan.  

Diukur dengan cara menjumlahkan skor dari masing-masing indikator. 

 

43) Manfaat koperasi bagi anggota adalah nilai yang diterima oleh anggota 

koperasi, dalam penelitian ini digolongkan menjadi manfaat ekonomi dan 

manfaat non ekonomi (kepuasan). 

  
44) Manfaat ekonomi koperasi (MEK) adalah keuntungan yang diperoleh 

seseorang dengan menjadi anggota koperasi, baik dalam bentuk tunai 

maupun diperhitungkan yang dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun 

(Rp/th). 

 

45) Manfaat ekonomi tunai adalah manfaat yang diterima oleh anggota 

secara tunai, namun dalam suatu waktu tertentu atau pada akhir tahun.  

Manfaat ini terdiri dari SHU, pelayanan obat ternak gratis, bagi hasil, dan 

bonus koperasi yang dinyatakan dalam rupiah per tahun (Rp/tahun). 

 

46) SHU adalah sisa hasil usaha yang diterima anggota kopeasi sebanding 

dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, 

dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 
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47) Pelayanan obat ternak gratis adalah pelayanan yang diberikan koperasi 

kepada anggota koperasi karena ternak yang dipelihara terserang 

penyakit, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th). 

 

48) Bagi hasil merupakan suatu sistem dengan tata cara pembagian hasil 

usaha koperasi antar anggota koperasi dengan koperasi atau anggota 

koperasi dengan kelompok ternak, diukur dalam waktu satu tahun 

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

 

49) Bonus merupakan penghargaan yang diterima oleh anggota koperasi atas 

usaha yang dilakukan sesuai dengan standar produksi koperasi sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi anggota, diukur dalam waktu 

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

 

50) Manfaat ekonomi diperhitungkan adalah manfaat yang dirasakan anggota 

koperasi secara langsung tetapi tidak berbentuk uang tunai.  Manfaat ini 

dinilai dari selisih harga umum dengan harga di koperasi selama periode 

satu tahun terakhir dan di ukur dalam rupiah per tahun (Rp/th). 

 

51) Manfaat non ekonomi adalah suatu kondisi yang menggambarkan sejauh 

mana kegiatan - kegiatan pelayanan koperasi mendukung pencapaian 

tujuan anggota koperasi sehingga memberikan kepuasan bagi anggota, 

diukur dengan melihat kinerja pelayanan koperasi dan pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan anggota koperasi. 

 

52) Kinerja pelayanan koperasi adalah kemampuan dari sebuah koperasi 

dalam memberikan segala yang menjadi harapan anggota dalam 
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memenuhi kebutuhan berdasarkan pelayanan yang diberikan koperasi, 

diukur dengan cara menjumlahkan masing-masing skor dari konsep 

ServQual yaitu aspek tangible, aspek reliability, aspek responsiveness, 

aspek assurance, dan aspek emphaty. 

 

53) Aspek tangibles yaitu  ketampakan fisik merupakan penampakan fisik 

dari  gedung, peralatan pegawai dan fasilitas - fasilitas lain, diukur 

melalui seperangkat pertanyaan yang bersifat tertutup dengan skala 

Likert (lima alternatif jawaban). 

 

54) Aspek reliability atau reliabilitas adalah kemampuan memberikan 

layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, diukur 

melalui seperangkat pertanyaan yang bersifat tertutup dengan skala 

Likert (lima alternatif jawaban). 

 

55) Aspek responsiveness atau responsivitas adalah  kerelaan untuk 

menolong konsumen dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas, 

diukur melalui seperangkat pertanyaan yang bersifat tertutup dengan 

skala Likert (lima alternatif jawaban). 

 

56) Aspek assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para 

pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada 

pelanggan, diukur melalui seperangkat pertanyaan yang bersifat tertutup 

dengan skala Likert (lima alternatif jawaban). 
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57) Aspek emphaty adalah prilaku atau perhatian pribadi yang diberikan oleh 

providers kepada pelanggan, diukur melalui seperangkat pertanyaan yang 

bersifat tertutup dengan skala Likert (lima alternatif jawaban). 

 

58) Hierarki kebutuhan Maslow adalah kemampuan koperasi memuaskan 

anggota dengan memenuhi kebutuhan anggota.  Diukur dengan cara 

menjumlahkan masing-masing skor dari physiological needs, safety and 

security needs, affiliation or acceptance needs, esteem or status needs, 

dan self actulization.  

 

59) Physiological needs adalah kemampuan koperasi dalam memberikan 

kebutuhan fisik atau biologis, baik pangan, sandang, papan, dan lainnya 

bagi anggota, diukur melalui seperangkat pertanyaan yang bersifat 

tertutup dengan skala Likert (lima alternatif jawaban). 

 

60) Safety and security needs adalah kemampuan koperasi untuk 

memberikan rasa aman dari ancaman dan keselamatan dalam melakukan 

pekerjaan, diukur melalui seperangkat pertanyaan yang bersifat tertutup 

dengan skala Likert (lima alternatif jawaban). 

  

61) Affiliation or acceptance needs adalah kemampuan koperasi untuk 

memberikan kebutuhan sosial bagi anggota, diukur melalui seperangkat 

pertanyaan yang bersifat tertutup dengan skala Likert (lima alternatif 

jawaban). 

 

62) Esteem or status needs adalah kemampuan koperasi untuk memberikan 

penghargaan diri bagi anggota yang berprestasi, diukur melalui 
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seperangkat pertanyaan yang bersifat tertutup dengan skala Likert (lima 

alternatif jawaban). 

 

63) Self actulization adalah kemampuan koperasi untuk memberikan 

aktualisasi diri bagi anggota, diukur melalui seperangkat pertanyaan yang 

bersifat tertutup dengan skala Likert (lima alternatif jawaban). 

 

64) Kepuasan anggota koperasi menunjukkan adanya manfaat non ekonomi 

berupa gambaran perasaan seseorang setelah membandingkan pelayanan 

atau hasil yang dirasakan dengan harapannya, diukur melalui seperangkat 

pertanyaan yang bersifat tertutup dengan skala Likert (lima alternatif 

jawaban) atas kelima aspek pelayanan dan hierarki kebutuhan Maslow. 

 

C. Lokasi, Waktu Penelitian dan Responden 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a 

Ikhtiar Tawakkal (KSUP MDIT) Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 

Provinsi Lampung.  Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa koperasi ini telah berdiri sejak tahun 

2011 dan hingga sekarang belum pernah dilakukan evaluasi keberhasilannya 

oleh Dinas Koperasi setempat, mengingat bahwa Kabupaten Tanggamus 

merupakan kawasan sentra ternak, khususnya ternak kambing sehingga 

potensi pengembangan peternakan di kabupaten tersebut sangat menjanjikan.  

Hal ini dikarenakan, evaluasi keberhasilan koperasi merupakan suatu kegiatan 

penilaian terhadap kondisi dan kinerja koperasi sehingga memberikan 

gambaran tingkat kualitas dari suatu koperasi. 
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Koperasi ini juga memiliki peranan penting bagi para peternak, khususnya 

bagi anggota koperasi dikarenakan unit usaha yang dimiliki koperasi meliputi 

pemberdayaan ternak, produk layanan, sarana produksi peternakan, dan toko 

sembako.  Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai 

dengan Februari 2016. 

 

Pengelolaan KSUP MDIT sebagai badan usaha diukur menggunakan lima 

aspek yang terdapat di dalam Pedoman Pemeringkatan Koperasi Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2007 berdasarkan hasil 

wawancara dengan pengurus koperasi.  Kontribusi terhadap pembangunan 

daerah diukur dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus koperasi 

dengan menggunakan kuesioner.  Kepentingan anggota koperasi dilihat dari 

manfaat yang diberikan koperasi baik manfaat ekonomi maupun non ekonomi 

(kepuasan) yang diperoleh anggota dengan menggunakan kuesioner.   

 

Penelitian ini membutuhkan sampel anggota untuk menjawab tujuan ke tiga 

dan ke empat terkait besarnya manfaat koperasi bagi anggota berupa manfaat 

ekonomi maupun non ekonomi (kepuasan).  Artinya, dalam penelitian ini 

informasi juga dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh 

populasi atau disebut dengan survei sampel.  Menurut data yang diperoleh, 

anggota KSUP MDIT sebanyak 184 orang.  Populasi sasaran penelitian ini 

memiliki kondisi yang tidak seragam (heterogen) dalam hal jumlah 

kepemilikan ternak, sehingga penentuan sampel diproposionalkan dengan 

menggunakan metode proportionate stratified random sampling.  Penentuan 

jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus (Arikunto, 2007). 
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Keterangan : 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

 

Rumus tersebut berdasarkan pernyataan jika jumlah populasi kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi, 

sedangkan jika populasi lebih besar dapat diambil antara 25-30 % (Arikunto, 

2007).  Perhitungan sampel dengan menggunakan rumus tersebut adalah : 

             

                       

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh 55 responden yang akan 

digunakan dalam penelitian ini.  Kerangka sampel dilakukan dengan cara 

mengurutkan peternak berdasarkan jumlah kepemilikan ternak dari yang 

terendah sampai yang tertinggi.  Langkah selanjutnya adalah mengelompokan 

jumlah kepemilikan ternak menjadi 3 kelompok dengan menggunakan selang 

dari jumlah ternak tertinggi dan terendah.  Alokasi proporsi sampel tiap 

kelompok kepemilikan ternak ditentukan dengan rumus : 

   
  

      
          

Keterangan : 

ni  = Jumlah sampel tiap strata 

N1  = Jumlah populasi anggota dengan kepemilikan ternak 0-5 ekor 

N2  = Jumlah populasi anggota dengan kepemilikan ternak 6-10 ekor 

N3  = Jumlah populasi anggota dengan kepemilikan ternak 11-15ekor 

ntotal = Jumlah sampel keseluruhan 

Ntotal = Jumlah populasi keseluruhan 

 

Diperoleh : 
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh 

sampel anggota pada kelompok kepemilikan ternak 0 sampai 5 ekor sebanyak 

19 anggota koperasi, kelompok kepemilikan ternak 6 sampai 10 ekor 

sebanyak 29 anggota koperasi dan kelompok kepemilikan ternak 11 sampai 

15 ekor sebanyak 7 anggota koperasi.  Metode pengambilan sampel dipilih 

secara acak sederhana dengan menggunakan tabel bilangan acak. 

 

D. Jenis Data dan Pengumpulan Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder.  Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan 

pihak yang terkait seperti pengurus, anggota, dan karyawan koperasi dengan 

menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu.  Data sekunder dalam penelitian ini diambil berdasarkan data dari 

internal yang dimiliki KSUP MDIT, seperti laporan pertanggungjawaban dan 

laporan keuangan, selain itu data juga diperoleh dari  jurnal, studi literatur 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan lembaga instansi yang terkait 

dengan penelitian ini, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Lampung, Dinas 

Koperasi & UKM, Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar 
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Kabupaten Tanggamus, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Tanggamus. 

  

E. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.  Metode 

analisis data untuk menjawab tujuan pertama dan ke dua adalah dengan 

mengacu pada Pedoman Pemeringkatan Koperasi menurut Kementerian 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 

2007.  Metode analisis data terkait manfaat yang diberikan koperasi kepada 

anggota meliputi manfaat ekonomi dan manfaat non ekonomi (kepuasan).  

Manfaat ekonomi berupa SHU, pelayanan obat ternak gratis, bagi hasil, 

bonus koperasi dan harga pelayanan, sedangkan untuk manfaat non ekonomi 

berupa kepuasan dilihat berdasarkan kelima aspek kualitas pelayanan 

koperasi (Service Quality atau ServQual) dan hierarki kebutuhan Maslow 

dengan menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) sebagai alat 

analisis kepuasan. 

 

1. Kinerja Koperasi sebagai Badan Usaha 

 

Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja koperasi sebagai badan 

usaha dengan menggunakan lima aspek meliputi badan usaha aktif, kinerja 

usaha yang semakin sehat, kohesivitas, dan partisipasi anggota serta 

orientasi kepada pelayanan anggota, dan pelayanan terhadap masyarakat 

sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi Kementerian Negara 
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Koperasi dan UKM RI tahun 2007.  Masing-masing aspek memiliki 

beberapa komponen di dalamnya sehingga dapat memberikan gambaran 

mengenai kinerja koperasi sebagai badan usaha (Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM RI, 2007). 

 

a. Aspek badan usaha aktif 

 

Aspek ini memberikan gambaran bahwa koperasi sebagai badan usaha 

menyelenggarakan rapat, penerapan manajemen pengawasan, 

keberadaan Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja (RAPB).  Tidak hanya itu, komponen lainnya 

dilihat dari kondisi operasional kegiatan atau usaha koperasi, kinerja 

kepengurusan, tertib administrasi, keberadaan sistem informasi dan 

kemudahan mendapatkan atau mengakses informasi.  Berikut 

penjelasan dari masing-masing komponen (Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM RI, 2007) : 

1) Penyelenggaraan rapat 

Penyelenggaraan rapat yang dimaksud dapat berupa rapat anggota 

dan rapat pengurus/pengawas dalam satu tahun buku sesuai dengan 

ketentuan dan kebutuhan untuk menilai kinerja koperasi.  Standar 

nilai yang diterapkan dalam analisis ini adalah (Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM RI, 2007): 

a) Semua kegiatan rapat Koperasi pernah diselenggarakan (Rapat 

Pengurus, Rapat Pengawas, Rapat Gabungan Pengurus dan 

Pengawas serta Rapat Anggota) baik tahunan maupun non 

tahunan (sangat baik) 

b) Salah satu rapat Koperasi dimaksud tidak diselenggarakan 

(baik)  
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c) Ada dua rapat Koperasi dimaksud yang tidak diselenggarakan 

(cukup baik)  

d) Hanya ada satu rapat Koperasi yang diselenggarakan (kurang 

baik)  

e) Semua kegiatan rapat Koperasi tidak pernah diselenggarakan 

(tidak baik). 

 

2) Manajemen pengawasan  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok 

Perkoperasian pasal 30 dan pasal 35 bahwa Koperasi harus taat 

dalam penyelenggaraan pembukuan dan inventaris secara tertib 

serta diharuskan untuk menampilkan Neraca, LPA, PHU 

(Perhitungan Hasil Usaha) maka diperlukan pemeriksaan oleh 

Pengawas Koperasi yang dilanjutkan oleh pihak Auditor 

Independen.  Manajemen pengawasan menunjukkan kegiatan 

pengawasan (audit) terhadap Koperasi, baik oleh Pengawas 

Koperasi maupun Auditor Independen.  Standar nilai yang 

diterapkan dalam analisis ini adalah (Kementerian Negara Koperasi 

dan UKM RI, 2007): 

a) Dilakukan oleh Auditor Independen dengan hasil “wajar tanpa 
syarat”  (sangat baik) 

b) Dilakukan oleh Auditor Independen dengan hasil “wajar 
dengan catatan”  (baik)  

c) Dilakukan oleh Auditor Independen dengan hasil “tanpa 
pendapat”  (cukup baik)  

d) Dilakukan oleh Auditor Independen dengan hasil “menolak 
memberikan opini”  (kurang baik)  

e) Pengawasan hanya dilakukan oleh Pengawas Koperasi (tidak 

baik). 
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3) Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja (RAPB) 

 

Koperasi harus merumuskan Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) secara jelas agar 

langkah Koperasi lebih terarah.  Artinya, apa yang sudah 

direncanakan seharusnya dapat dicapai semua oleh karena itu 

proses perencanaannya harus realistis dan obyektif.  Standar nilai 

yang diterapkan dalam analisis ini adalah (Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM RI, 2007): 

a) RK dan RAPB dirumuskan tertulis dengan jelas, disahkan oleh 

RA, dengan tingkat realisasi RK mencapai >80 %  (sangat 

baik) 

b) RK dan RAPB dirumuskan tertulis dengan jelas, disahkan oleh 

RA, dengan tingkat realisasi RK mencapai 61 % - 80 %  (baik)  

c) RK dan RAPB dirumuskan tertulis dengan jelas, disahkan oleh 

RA, dengan tingkat realisasi RK mencapai 41 % - 60 %  

(cukup baik)  

d) RK dan RAPB dirumuskan tertulis dengan jelas, disahkan oleh 

RA, dengan tingkat realisasi RK mencapai <41 %  (kurang 

baik)  

e) RK dan RAPB tidak dirumuskan dengan jelas (tidak baik). 

 

4) Kondisi operasional kegiatan atau usaha koperasi 

Kondisi operasional kegiatan atau usaha menunjukkan 

berlangsungnya aktivitas bisnis Koperasi yang ditandai dengan 

jumlah unit usaha yang dimiliki Koperasi, termasuk unit-unit usaha 

yang masih berjalan disertai dengan ijin-ijin usaha Koperasi yang 

masih berlaku, seperti SIUP, NPWP, SITU, dan lainnya, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 
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Keterangan   : 

a) Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha > 80% (sangat baik) 

b) Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha 71% - 80% (baik) 

c) Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha 61% - 70% (cukup 

baik) 

d) Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha 51% - 60% (kurang 

baik) 

e) Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha < 51% (tidak baik) 

 

5) Kinerja kepengurusan 

Terdapat tujuh item penilaian yang harus diisi oleh 10 orang 

anggota, masing-masing mempunyai penilaian 1-5.  Semua item 

penilaian dinilai sempurna (ada dan dijalankan) jika skor yang 

diperoleh maksimal yakni 1.925 (7 x 55 x 5), dan skor minimal 

adalah 385 (7 x 55 x 1), dimana semua jawaban yang diperoleh 

tidak sempurna (tidak ada).  Standar nilai yang diterapkan dalam 

analisis ini adalah (Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 

2007): 

a) Kinerja kepengurusan dengan skor 1618 - 1925 (sangat baik) 

b) Kinerja kepengurusan dengan skor 1310 - 1617 (baik) 

c) Kinerja kepengurusan dengan skor 1001 - 1309  (cukup baik) 

d) Kinerja kepengurusan dengan skor 693 - 1000 (kurang baik) 

e) Kinerja kepengurusan dengan skor < 692 (tidak baik) 

 

6) Tertib administrasi 

Tertib administrasi mencakup tertib administrasi organisasi, tertib 

administrasi usaha, dan tertib administrasi keuangan dilihat dari 

keberadaan administrasi yang terdapat dalam koperasi. Terdapat 11 

item penilaian, yang masing-masing mempunyai pilihan 2, 1, dan 

0.  Semua item penilaian dinilai sempurna (ada dan dikelola) jika 

skor yang diperoleh maksimal yakni 22 (11 x 2) dan skor minimal 
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adalah 0 (11 x 0), jika semua jawaban bernilai tidak sempurna 

(tidak ada).  Standar nilai yang diterapkan dalam analisis ini adalah 

(Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 2007): 

a) Keberadaan administrasi dengan skor 17-22 (sangat baik) 

b) Keberadaan administrasi dengan skor 13-16 (baik) 

c) Keberadaan administrasi dengan skor 9-12 (cukup baik) 

d) Keberadaan administrasi dengan skor 5-8  (kurang baik) 

e) Keberadaan administrasi dengan skor < 5  (tidak baik) 

 

7) Keberadaan sistem informasi 

Keberadaan sistem informasi mencakup sistem informasi yang ada 

dan sudah diaplikasikan.  Standar nilai yang diterapkan dalam 

analisis ini adalah (Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 

2007): 

a) Memiliki sistem informasi dan sudah keseluruhan 

diaplikasikan (sangat baik) 

b) Memiliki sistem informasi dan baru sebagian diaplikasikan 

(baik) 

c) Memiliki sistem informasi dan belum diaplikasikan (cukup 

baik) 

d) Sedang menyusun sistem informasi (kurang baik) 

e) Tidak memiliki sistem informasi (tidak baik) 

 

 

8) Kemudahan mendapatkan atau mengakses informasi 

Indikator ini memiliki 4 item penilaian, yang masing-masing 

mempunyai pilihan penilaian 3, 2 dan 1.  Semua item penilaian 

dinilai sempurna (semua bisa mendapatkan informasi) adalah 12   

(4 x 3) dan skor minimal 4 (4 x 1), jika semua jawaban bernilai 

tidak sempurna (tidak mendapatkan).  Standar nilai yang diterapkan 

dalam analisis ini adalah (Kementerian Negara Koperasi dan UKM 

RI, 2007): 
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a) Kemudahan mendapatkan informasi dengan skor 11-12  

(sangat mudah) 

b) Kemudahan mendapatkan informasi dengan skor 9-10  

(mudah) 

c) Kemudahan mendapatkan informasi dengan skor 8   (cukup 

mudah) 

d) Kemudahan mendapatkan informasi dengan skor 6-7   (agak 

sulit) 

e) Kemudahan mendapatkan informasi dengan skor < 6  (sulit) 

 

 

b. Aspek kinerja usaha yang semakin sehat 

 

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI (2007), untuk 

mengetahui kinerja usaha koperasi yang semakin sehat dapat dilihat 

dari struktur permodalan, tingkat kesehatan kondisi keuangan, 

kemampuan bersaing koperasi, strategi bersaing koperasi, dan inovasi 

yang dilakukan. 

1) Struktur permodalan 

Struktur pemodalan adalah proporsi modal sendiri terhadap modal 

yang berasal dari luar, dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

                    
                     

                    
       

 

Keterangan   : 

a) Rasio struktur permodalan antara 60% - 100%  (sangat ideal) 

b) Rasio struktur permodalan antara 40% - 60% (ideal) 

c) Rasio struktur permodalan antara 20% - 40% (cukup ideal) 

d) Rasio struktur permodalan antara 100% - 125% (tidak ideal) 

e) Rasio struktur permodalan < 20% atau > 125% (jelek) 
 

2) Tingkat kesehatan kondisi keuangan 

Tingkat kesehatan kondisi keuangan dapat diketahui dengan 

menganalisis rasio keuangan.  Menurut S. Munawir (2002), analisis 

rasio merupakan suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan 
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dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laba/rugi secara individu 

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.  Macam-macam rasio 

keuangan antara lain likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan rasio 

aktivitas. 

 

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu 

perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya dengan segera atau 

jangka pendek.  Nilai rasio likuiditas dapat dihitung dengan rumus: 

                 
                   

                   
        

 

 

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi atau membayar semua kewajiban-

kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atau koperasi.  Nilai rasio 

solvabilitas dapat dihitung dengan rumus: 

                   
            

            
        

 

 

Rasio Rentabilitas atau bisa disebut juga dengan rasio profitabilitas, 

digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal 

yang ada.  Nilai rasio rentabilitas dapat dihitung dengan rumus: 

                   
                 

             
         

 

 

Rasio aktivitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan dana 

yang tertanam dalam satu periode tertentu.   
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Standar pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan 

aktivitas menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Nomor 22/Per./M.KUKM/IV/2007, dapat dilihat pada 

Tabel 5.  

 

Tabel 5. Standar pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas, dan aktivitas menurut Kementerian Koperasi 

dan UKM RI 

 
Jenis Rasio Standar Kriteria 

Rasio Likuiditas 175% - 200% Sangat Ideal 

 

150% - < 175% Ideal 

 

125% - < 150%  Cukup Ideal 

 

100% - < 125%  Kurang Ideal 

 < 100% atau > 200% Tidak Ideal 

Rasio Solvabilitas 135% - 150% Sangat Ideal 

 

120% - 134%  Ideal 

 

105% - 119%  Cukup Ideal 

 90% - 104%  Kurang Ideal 

 

< 90%  atau > 150% Tidak Ideal 

Rasio Rentabilitas > 15% Sangat Baik 

 

12% - 15% Baik 

 

8% - 11% Cukup Baik 

 

4% - 7 % Kurang Baik 

 < 4% Buruk 

Rasio Aktivitas > 100% Sangat Efektif 

 75% - 100% Efektif 

 50% - 75% Cukup Efektif 

 25% - 50 % Kurang Efektif 

 < 25% Tidak Efektif 

 
Sumber:  Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 2007. 

 

3) Kemampuan bersaing koperasi 

Terdapat lima item penilaian yang dapat menggambarkan 

kemampuan bersaing koperasi, masing-masing mempunyai 

penilaian 1 dan 0.  Skor maksimal diperoleh jika semua item 

penilaian memperoleh nilai sempurna (ya) yang besarnya adalah 5 

(5×1), sedangkan skor minimal adalah sebesar 0 (5×0), jika semua 
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jawaban bernilai tidak sempurna (tidak).  Standar nilai yang 

diterapkan dalam analisis ini adalah (Kementerian Negara Koperasi 

dan UKM RI, 2007): 

a) Kemampuan bersaing industri dengan skor 4-5  (sangat tinggi) 

b) Kemampuan bersaing industri dengan skor 3 (tinggi) 

c) Kemampuan bersaing industri dengan skor 2  (cukup) 

d) Kemampuan bersaing industri dengan skor 1  (rendah) 

e) Kemampuan bersaing industri dengan skor 0  (sangat rendah) 

 

4) Strategi bersaing koperasi 

Terdapat enam penilaian untuk menggambarkan strategi bersaing 

koperasi, masing-masing mempunyai pilihan penilaian 2, 1, dan 0. 

Skor maksimal diperoleh jika semua item penilaian memperoleh 

nilai sempurna (ya) dan jumlahnya adalah 12 (6×2), sedangkan 

skor minimal sebesar 0 (6×0), yaitu jika semua jawaban bernilai 

tidak sempurna (tidak).  Standar nilai yang diterapkan dalam 

analisis ini adalah (Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 

2007): 

a) Strategi bersaing koperasi dengan skor 10-12  (sangat baik) 

b) Strategi bersaing koperasi dengan skor 7-9  (baik) 

c) Strategi bersaing koperasi dengan skor 6  (cukup) 

d) Strategi bersaing koperasi dengan skor 3-5  (kurang baik) 

e) Strategi bersaing koperasi dengan skor 0-2 (buruk) 

 

5) Inovasi 

Inovasi dukur berdasarkan keberadaan produk/jasa baru yang 

ditawarkan koperasi dalam tahun yang bersangkutan.  Standar nilai 

yang diterapkan dalam analisis ini adalah (Kementerian Negara 

Koperasi dan UKM RI, 2007): 
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a) Terdapat lebih dari tiga produk/jasa baru dalam satu tahun 

terakhir  (sangat baik) 

b) Terdapat tiga produk/jasa baru dalam satu tahun terakhir  

(baik) 

c) Terdapat dua produk/jasa baru dalam satu tahun terakhir  

(cukup) 

d) Hanya ada satu produk/jasa baru dalam satu tahun terakhir  

(kurang baik) 

e) Tidak ada produk/jasa baru dalam satu tahun terakhir  (buruk) 

 

c. Aspek kohesivitas dan partisipasi anggota 

 

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI (2007), untuk 

mengetahui kohesivitas dan partisipasi anggota dapat dilihat dari 

kohesivitas anggota, rasio jumlah anggota, anggota yang melunasi 

simpanan wajib, besaran simpanan lainnya, rasio penyertaan modal, 

pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota, dan pola pengkaderan. 

1) Kohesivitas anggota 

Kohesivitas merupakan rasa keterkaitan antar anggota koperasi 

dalam rangka membangun kebersamaan berdasarkan jumlah 

transaksi anggota atau non-anggota pada koperasi (partisipasi 

bruto) dan rasio besaran SHU, dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

                        
                        

                
       

Keterangan   : 

a) Rasio transaksi anggota tercatat hingga > 400% (sangat baik) 

b) Rasio transaksi anggota tercatat 301% - 400% (baik) 

c) Rasio transaksi anggota tercatat 201% - 300% (cukup baik) 

d) Rasio transaksi anggota tercatat 101% - 200% (kurang baik) 

e) Rasio transaksi anggota tercatat hingga < 100% atau kurang 

(buruk) 
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Keterangan   : 

a) Rasio SHU terhadap transaksi anggotat tercatat > 12,5% 

(sangat baik) 

b) Rasio SHU terhadap transaksi anggotat tercatat 10,1% - 12,5% 

(baik) 

c) Rasio SHU terhadap transaksi anggotat tercatat 7,51% - 10% 

(cukup baik) 

d) Rasio SHU terhadap transaksi anggotat tercatat 5,1% - 7,5% 

(kurang baik) 

e) Rasio SHU terhadap transaksi anggotat tercatat < 5% (buruk) 

 

2) Rasio jumlah anggota 

Rasio jumlah anggota didasarkan adanya peningkatan jumlah 

anggota, dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                     

 
                                                  

                      
       

Keterangan   : 

a) Persentase peningkatan jumlah anggota > 10 %  (sangat tinggi) 

b) Persentase peningkatan jumlah anggota 7,1% - 10 %  (tinggi) 

c) Persentase peningkatan jumlah anggota 4,1% -  7 %  (cukup) 

d) Persentase peningkatan jumlah anggota 0,1% - 4 %  (rendah) 

e) Persentase peningkatan jumlah anggota 0 %  (tidak meningkat) 
 

3) Anggota yang melunasi simpanan wajib 

Anggota yang melunas simpanan wajib dapat dilihat berdasarkan 

persentase pelunasan simpan wajib yang diterima koperasi, dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                   

 
              

                                  
       

Keterangan   : 

a) Persentase pelunasan simpanan wajib > 87,5%  (sangat tinggi) 

b) Persentase pelunasan simpanan wajib 75,5% - 87,5%  (tinggi) 

c) Persentase pelunasan simpanan wajib 63% -  75%  (cukup) 

d) Persentase pelunasan simpanan wajib 50% - 62,5%  (rendah) 

e) Persentase pelunasan simpanan wajib < 50%  (sangat rendah) 
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4) Besaran simpanan lainnya 

Besaran simpanan lainnya merupakan jumlah besaran simpanan 

anggota selain simpanan pokok dan wajib yang diterima koperasi 

diukur secara time series dua tahun berturut-turut untuk mengetahui 

perkembangannya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                             

 
                                                                        

                                     
       

Keterangan   : 

a) Rasio peningkatan simpanan lain-lain > 15%  (sangat tinggi) 

b) Rasio peningkatan simpanan lain-lain 10% - 15%  (tinggi) 

c) Rasio peningkatan simpanan lain-lain 5% - 9%  (cukup) 

d) Rasio peningkatan simpanan lain-lain 1% - 4%  (rendah) 

e) Rasio peningkatan simpanan lain-lain < 0% atau kurang 

(sangat rendah) 

 

5) Rasio penyertaan modal 

Rasio ini digunakan untuk melihat banyaknya anggota yang 

melakukan partisipasi kepada koperasi dengan memberikan 

penyertaan modal kepada koperasi, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

                           

 
                                                                  

                                  
       

Keterangan   : 

a) Persentase peningkatan penyertaan modal > 3%  (sangat 

tinggi) 

b) Persentase peningkatan penyertaan modal 2,1% - 3%  (tinggi) 

c) Persentase peningkatan penyertaan modal 1,1%-  2%  (cukup) 

d) Persentase peningkatan penyertaan modal 0,9% - 1%  (rendah) 

e) Persentase peningkatan penyertaan modal < 0,9%  (sangat 

rendah) 

 

 



77 

 

6) Pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota 

Pemanfaatan pelayanan menggambarkan tingkat partisipasi 

anggota menggunakan layanan yang disediakan oleh koperasi baik 

berupa barang ataupun jasa, dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

                              
                            

                       
       

Keterangan   : 

a) Tingkat pemanfaatan pelayanan > 85%  (sangat tinggi) 

b) Tingkat pemanfaatan pelayanan 70% - 85%  (tinggi) 

c) Tingkat pemanfaatan pelayanan 55%-  69%  (cukup) 

d) Tingkat pemanfaatan pelayanan 40% - 54%  (rendah) 

e) Tingkat pemanfaatan pelayanan < 40%  (sangat rendah) 

 

7) Pola pengkaderan 

Pola pengkaderan erat kaitannya dengan rencana penyiapan calon-

calon pengurus koperasi yang kompeten dan profesional.  Terdapat 

3 item penilaian yang masing-masing mempunyai pilihan penilaian 

1 dan 0.  Skor maksimal diperoleh jika semua item penilaian 

memperoleh nilai sempurna (ya) sebesar 4 (4 x 1) dan skor minimal 

0 (4 x 0) jika semua jawaban bernilai tidak sempurna (tidak).  

Standar nilai yang diterapkan dalam analisis ini adalah 

(Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 2007): 

a) Skor yang diperoleh adalah 4 dan jumlah kader yang menjadi 

pengurus separuh atau lebih (sangat baik) 

b) Skor yang diperoleh adalah 3, tanpa ada informasi jumlah 

kader yang menjadi pengurus (baik) 

c) Skor yang diperoleh adalah 2 (cukup baik) 

d) Skor yang diperoleh adalah 1 (kurang baik) 

e) Skor yang diperoleh adalah 0 (tidak baik) 
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d. Aspek orientasi kepada pelayanan anggota 

 

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI (2007), untuk 

mengetahui orientasi kepada pelayanan anggota dapat dilihat dari 

adanya pendidikan dan pelatihan anggota, keterkaitan usaha koperasi 

dengan kepentingan anggota, dan transaksi usaha koperasi dengan 

usaha anggota. 

1) Pendidikan dan pelatihan anggota 

Pendidikan dan pelatihan anggota merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh koperasi untuk meningkatkan kualitas dan 

kompeten anggota koperasi, dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

                                                      

                                                             

                       
       

Keterangan   : 

a) Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan  > 

80%  (sangat tinggi) 

b) Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan      

60% - 80%  (tinggi) 

c) Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan     

40% - 59%  (cukup) 

d) Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan       

20% - 39%  (rendah) 

e) Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan  <20%  

(sangat rendah) 

 

2) Keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan anggota 

Keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan anggota dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 
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Keterangan   : 

a) Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota  > 80%  

(sangat tinggi) 

b) Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota  61% - 80%  

(tinggi) 

c) Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota  41% - 60%  

(cukup) 

d) Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota  21% - 40%  

(rendah) 

e) Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota  <21%  

(sangat rendah) 

 

3) Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota 

Transaksi usaha koperasi dengan kepentingan anggota dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                             

 
                                        

                           
       

Keterangan   : 

a) Rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota  > 80%  

(sangat tinggi) 

b) Rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota          

61% - 80%  (tinggi) 

c) Rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota          

41% - 60%  (cukup) 

d) Rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota           

21% - 40%  (rendah) 

e) Rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota  <21%  

(sangat rendah) 

 

e. Aspek pelayanan terhadap masyarakat 

 

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI (2007), untuk 

mengetahui pelayanan usaha koperasi terhadap masyarakat dapat 

dilihat dari adanya pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 
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oleh masyarakat non anggota, dana yang disisihkan untuk pelayanan 

sosial, kemudahan mendapatkan informasi bisnis dan tanggapan 

masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi. 

1) Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat 

non anggota 

 

Pelayanan usaha koperasi ini dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

                                      

 
                                                         

                                   
       

Keterangan   : 

a) Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota  > 20%  (sangat tinggi) 

b) Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota  16% - 20%  (tinggi) 

c) Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota  11% - 15%  (cukup) 

d) Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota  5% - 10%  (rendah) 

e) Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota  <5%  (sangat rendah) 

 

2) Dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial 

Dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial merupakan layanan 

sosial yang dapat dinikmati oleh masyarakat mencakup layanan 

pendidikan, kesehatan, agama, dan lainnya yang dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

                              

 
                                  

                       
       

Keterangan   : 

a) Persentase besaran dana yang disisihkan unuk pelayanan sosial 

yang dapat dinikmati masyarakat > 5%  (sangat baik) 
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b) Persentase besaran dana yang disisihkan unuk pelayanan sosial 

yang dapat dinikmati masyarakat 4% - 5%  (baik) 

c) Persentase besaran dana yang disisihkan unuk pelayanan sosial 

yang dapat dinikmati masyarakat 2% - 3%  (cukup baik) 

d) Persentase besaran dana yang disisihkan unuk pelayanan sosial 

yang dapat dinikmati masyarakat sampai dengan 1%  (kurang 

baik) 

e) Tidak ada besaran dana yang disisihkan unuk pelayanan sosial 

yang dapat dinikmati masyarakat (tidak baik) 

 

3) Kemudahan mendapatkan informasi bisnis 

Kemudahan mendapatkan informasi bisnis bagi masyarakat dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                           

 
                                                     

                                                         
       

Keterangan   : 

a) Tingkat sebaran mencapai  > 80%  (sangat baik) 

b) Tingkat sebaran mencapai antara 60% - 80%  (baik) 

c) Tingkat sebaran mencapai antara 40% - 59%  (cukup baik) 

d) Tingkat sebaran mencapai antara 20% - 39%  (kurang baik) 

e) Tingkat sebaran mencapai 20% atau kurang (tidak baik) 

 

4) Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi 

Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi dapat 

ditanyakan kepada tokoh masyarakat sekitar, dengan menggunakan 

lima alternatif jawaban yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang 

baik, dan tidak baik. 

 

Hasil penilaian kinerja usaha koperasi tersebut ditetapkan dalam lima 

kualifikasi kualitas (Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 2007) : 

- Koperasi dengan kualifikasi “sangat berkualitas”, dengan jumlah 

penilaian 366 – 435.  
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- Koperasi dengan kualifikasi “berkualitas”, dengan jumlah penilaian    

296 – 365.  

- Koperasi dengan kualifikasi “cukup berkualitas”, dengan jumlah 

penilaian 227 – 295.  

- Koperasi dengan kualifikasi “kurang berkualitas”, dengan jumlah 

penilaian 157 – 226.  

- Koperasi dengan kualifikasi “tidak berkualitas”, dengan jumlah 

penilaian 87 – 156. 

 

2. Kontribusi Koperasi terhadap Pembangunan 

 

Kontribusi terhadap pembangunan meliputi ketaatan koperasi dalam 

pembayaran pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi, dan 

tingkat upah karyawan. 

a. Ketaatan Koperasi Membayar Pajak 

Ketaatan koperasi membayar pajak merupakan suatu bentuk 

partisipasi koperasi terhadap pembangunan daerah.  Standar nilai yang 

diterapkan dalam analisis ini adalah (Kementerian Negara Koperasi 

dan UKM RI, 2007): 

1) Membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan (sangat baik) 

2) Membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan (baik)  

3) Membayar terlambat sampai seminggu dari waktu yang ditentukan 

(cukup baik)  

4) Membayar terlambat lebih dari seminggu dari waktu yang 

ditentukan (kurang baik)  

5) Tidak membayar pajak pada tahun ini (tidak baik). 

 

 

 

 

 



83 

 

b. Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja 

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja menggambarkan seberapa besar 

koperasi berperan dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah kerja 

koperasi, dengan rumus (Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, 

2007):): 

                          
                                          

                          
        

Keterangan   :  

1) Penyerapan TK Koperasi > 15,0%   (Sangat Baik) 

2) Penyerapan TK Koperasi 10,0% - 14,9%  (Baik) 

3) Penyerapan TK Koperasi 5,0% - 9,9%  (Cukup Baik) 

4) Penyerapan TK Koperasi 0,1% - 4,9%  (Kurang Baik) 

5) Tidak ada penyerapan TK Koperasi   (Tidak Baik) 

 

c. Tingkat Upah Karyawan 

Tingkat upah karyawan menggambarkan perbandingan antara 

besarnya upah karyawan rata-rata terhadap besarnya upah minimum 

yang berlaku, dengan rumus (Kementerian Negara Koperasi dan 

UKM RI, 2007): 

                            
                             

                               
         

Keterangan : 

1) Rasio tingkat upah karyawan > 200%   (Sangat Baik) 

2) Rasio tingkat upah karyawan 151% - 200%   (Baik) 

3) Rasio tingkat upah karyawan 101% - 150%  (Cukup Baik) 

4) Rasio tingkat upah karyawan 81% - 100%  (Kurang Baik) 

5) Rasio tingkat upah karyawan ≤ 80%   (Tidak Baik) 

 

3. Manfaat Ekonomi Koperasi (MEK) 

 

Manfaat ekonomi koperasi (MEK) yang diterima oleh para peternak 

sebagai anggota koperasi dalam hal ini dibagi menjadi MEK tunai dan 

MEK diperhitungkan.  MEK tunai diperoleh dari SHU, pelayanan obat 
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ternak gratis, bagi hasil dan bonus koperasi yang diperoleh anggota setiap 

tahunnya.  MEK diperhitungkan diperoleh dari harga pelayanan berupa 

selisih harga pembelian dan penjualan barang di koperasi dan di luar 

koperasi.  Manfaat ekonomi koperasi digunakan untuk mengetahui 

besarnya manfaat yang diterima anggota koperasi, baik secara tunai 

maupun diperhitungkan. 

 

4. Manfaat Non Ekonomi Koperasi 

 

Manfaat non ekonomi koperasi yakni adanya kepuasan yang dirasakan 

oleh anggota koperasi terhadap kualitas pelayanan koperasi dan 

pemenuhan kebutuhan anggota menurut hierarki kebutuhan Maslow.   

a. Kualitas Pelayanan 

Kepuasan seseorang dapat terpenuhi jika harapan konsumen terhadap 

kualitas pelayanan terpenuhi atau terlampaui.  Pelayanan tersebut 

meliputi lima aspek yaitu aspek tangibles, aspek reliability, aspek 

responsiveness, aspek assurance, dan aspek emphaty (Ratminto dan 

Winarsih, 2009) 

1) Tangibles yaitu  ketampakan fisik merupakan penampakan fisik dari  

gedung, peralatan pegawai, dan fasilitas - fasilitas lain.  Indikator 

yang digunakan antara lain kondisi prasarana dan sarana kantor 

koperasi, fasilitas penunjang, dan dukungan petugas pelayanan. 

2) Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.  Indikator 
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yang digunakan meliputi kecepatan dalam pelayanan, ketepatan 

dalam pelayanan, kemampuan, dan kesigapan dalam pelayanan. 

3) Responsiveness atau responsivitas adalah  kerelaan untuk menolong 

konsumen dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.  

Indikatornya meliputi ketanggapan petugas pelayanan dan 

kemampuan dalam memberikan informasi. 

4) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para 

pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan 

kepada pelanggan.  Indikatornya meliputi kesopanan dalam 

pelayanan, pemahaman, dan pengetahuan petugas pelayanan. 

5) Emphaty adalah prilaku atau perhatian pribadi yang diberikan oleh 

providers kepada pelanggan.  Indikatornya meliputi perhatian 

petugas pelayanan dalam melayani dan akses terhadap petugas 

pelayanan. 

 

b. Hierarki Kebutuhan Maslow 

Kepuasan anggota koperasi juga dapat dilihat berdasarkan pemenuhan 

kebutuhan anggota menurut hierarki kebutuhan Maslow.  Hierarki 

kebutuhan tersebut antara lain physiological needs, safety and security 

needs, affiliation or acceptance needs, esteem or status needs, dan self 

actulization (Hasibuan, 2011). 

1) Physiological needs 

Kebutuhan yang paling dasar untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup.  Indikator yang digunakan yakni kebutuhan akan pangan, 

sandang, papan, dan kebutuhan lainnya.  



86 

 

2) Safety and security needs 

Kebutuhan untuk keamanan dari ancaman atau jaminan lingkungan 

fisik.  Indikator yang digunakan yakni kebutuhan akan keamanan 

dan keselamatan. 

3) Affiliation or acceptance needs 

Kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain meliputi sosial, 

teman, afiliasi, interaksi, dicintai, dan mencintai, serta diterima.  

Indikator yang digunakan yakni kebutuhan akan perasaan diterima 

orang lain, dihormati, perasaan maju dan tidak gagal serta perasaan 

ikut serta. 

4) Esteem or status needs 

Kebutuhan yang berhubungan dengan hasrat untuk menerima 

penghargaan dan apresiasi dari orang lain.  Indikator yang digunakan 

yakni kebutuhan akan penghargaan diri. 

5) Self Actualization  

Kebutuhan yang berkaitan dengan apa yang diinginkan akan menjadi 

kenyataan berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 

Indikator yang digunakan yakni kebutuhan akan aktualisasi diri. 

 

Penentuan tingkat kepuasan anggota diukur dengan menggunakan 

seperangkat pertanyaan yang bersifat tertutup dengan skala Likert.   Skala 

Likert merupakan alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2008).  Pertanyaan tertutup tersebut memiliki 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 berupa kepuasan yang dirasakan anggota atas pelayanan dari 

aspek tangibles, aspek reliability, aspek responsiveness, aspek assurance, 

dan aspek emphaty.  Kepuasan yang dirasakan oleh anggota juga akan 

dinilai dari pemenuhan kebutuhan anggota menurut hierarki kebutuhan 

Maslow.  Hierarki kebutuhan tersebut antara lain physiological needs, 

safety and security needs, affiliation or acceptance needs, esteem or status 

needs, dan self actulization.  Seperangkat pertanyaan (kuesioner) agar 

mampu menggambarkan kepuasan anggota koperasi,  maka terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner terhadap 30 

responden sehingga kuesioner menjadi alat ukur yang baik.  Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16 (Azwar, 2008).   

 

a. Uji Validitas 

 

Validitas menunjukkan keabsahan, artinya apakah butir-butir 

pertanyaan alat ukur secara tepat mengukur apa yang ingin diukur.  Uji 

validitas dilakukan untuk menguji apakah suatu kuesioner tersebut valid 

atau tidak.  Butir pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki angka 

korelasi yang dihasilkan lebih besar daripada angka korelasi pada tabel, 
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dimana taraf signifikansi sebesar 5% ( ≥ 0,361).  Uji validitas dilakukan 

dengan mengkorelasikan tiap-tiap butir pertanyaan terhadap total 

seluruh butir pertanyaan yang ada dengan rumus product moment 

sebagai berikut (Arikunto, 2002). 

 

Rumus product moment : 

     
   ∑     ∑   ∑  

√{  ∑     ∑  
 
} {  ∑     ∑  

 
}

  

 

Keterangan: 

 

rxy  =  korelasi product moment 

x  =  skor per item dalam suatu variabel 

y  =  skor total item dalam suatu variabel 

n  =  jumlah responden 
 

di mana: 

 r hasil positif dan r hasil > r tabel, maka butir tersebut valid 

 r hasil negatif dan r hasil < r tabel, maka butir tersebut tidak valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.  Uji reliabilitas merupakan 

tindakan pengujian terhadap kuisoner penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui dapat diandalkannya (reliable) atau tidak dapat 

diandalkannya suatu kuisoner penelitian.  Uji reliabilitas diukur dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha sebagai berikut (Arikunto, 

2002). 
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Rumus uji Cronbach’s alpha adalah: 

   
 

   
 {   

∑ 
  

   
}  

 

Keterangan:  

α  =  koefisien reliabilitas alpha  

k  =  jumlah item 

    =  varians responden untuk item i 

∑    =  jumlah varians skor total 

 

 

Butir pertanyaan dinyatakan reliabel jika nilai alpha atau r hitung yang 

didapat dari perhitungan menggunakan program SPSS 16 memberikan 

nilai Cronbach’s Alpha
  
> 0,7. 

 

Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner terhadap 30 responden 

terkait penilaian anggota terhadap kinerja pengurus koperasi yang 

disajikan pada Tabel 6.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan valid dengan nilai r-hitung tiap item >0,361 dan reliabel 

dengan nilai Cronbach’s Alpha >0,7.  Hal ini menunjukkan bahwa 

kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur kinerja kepengurusan 

KSUP MDIT terhadap 55 responden anggota koperasi yang sesungguhnya. 

 

Tabel 6. Hasil uji validitas dan reliabilitas kinerja kepengurusan  

 

No. Butir pertanyaan 

Nilai validitas 

Nilai r-

hitung 
Ket. 

Nilai 

Cronbach’

s Alpha 

1. Struktur dan pembagian peran 0,529 Valid 0,826 

2. 
Aturan main dalam pengambilan 

keputusan 
0,579 Valid 

 

3. Strategi dalam mengelola organisasi 0,421 Valid  

4. Gaya kepemimpinan pengurus 0,457 Valid  

5. Kompetensi pengurus dan pengelola 0,732 Valid  

6. Loyalitas dan dedikasi pengurus 0,753 Valid  

7. Budaya kerja yang dikembangkan 0,559 Valid  

 
Sumber:  Data primer, 2016 (data diolah) 
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Uji validitas dan reliabilitas kuesioner terhadap 30 responden juga 

digunakan pada kuesioner terkait kepuasan yang dirasakan oleh anggota 

KSUP MDIT, disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner 

 
Kepuasan 

dalam: 

Validitas Reliabilitas 

Yang 

diharapkan 

Yang 

dirasakan 

Yang 

diharapkan 

Yang 

dirasakan 

Kualitas 

Pelayanan 

Koperasi 

Valid, r tiap 

item 

(corrected 

item-total 

correlation) 

semuanya 

positif dan  

> 0,361 

Valid, r tiap 

item 

(corrected 

item-total 

correlation) 

semuanya 

positif 

 > 0,361 

Reliabel, 

Cronbach’s 

Alpha= 0,994 

(>0,7) 

Reliabel, 

Cronbach’s 

Alpha= 0,922 

(>0,7) 

Terpenuhinya 

Kebutuhan 

Anggota 

Valid, r tiap 

item 

(corrected 

item-total 

correlation) 

semuanya 

positif 

> 0,361 

Satu butir 

pertanyaan 

(corrected 

item-total 

correlation) 

tidak valid   

< 0,361, 

yakni 0,228 

Reliabel, 

Cronbach’s 

Alpha= 0,990 

(>0,7) 

Reliabel, 

Cronbach’s 

Alpha= 0,894 

(>0,7) 

 
Sumber: Data primer, 2016 (data diolah) 

 

 

Secara keseluruhan item pertanyaan terkait kinerja kualitas pelayanan 

KSUP MDIT sudah sah (valid) dan handal (reliable).  Berbeda halnya 

dengan item pertanyaan mengenai kinerja atas terpenuhinya kebutuhan 

anggota, dimana terdapat satu butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid 

dari jumlah keseluruhan butir pertanyaan sebanyak 22 butir.  Hal ini 

dikarenakan nilai r hitung yang diperoleh sebesar 0,228 (<0,361), namun 

secara keseluruhan item pertanyaan tersebut sudah handal (reliable). 

 

Butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid yakni keikusertaan dalam 

koperasi mampu membuat anggota membangun rumah (kebutuhan papan).  
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Menurut responden, keikutsertaan dalam koperasi belum mampu membuat 

anggota membangun rumah melainkan untuk membantu memenuhi 

kebutuhan pokok dan membiayai anak sekolah.  Tidak hanya itu, 

keikutsertaan dalam koperasi juga lebih ditujukan untuk mempererat 

hubungan sesama dan menambah pengetahuan beternak melalui hubungan 

sosial yang terjalin.  Butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid 

kemudian dihilangkan dan dilakukan uji validitas kembali dan diperoleh 

nilai r hitung terhadap 21 item >0,361, yang dapat dilihat pada Tabel 8.  , 

Selanjutnya, kuesioner tersebut digunakan untuk menilai tingkat kepuasan 

55 responden anggota koperasi yang sesungguhnya. 

 

Tabel 8.  Hasil uji validitas kinerja terpenuhinya kebutuhan anggota  

No. Butir pertanyaan 

Nilai validitas 

Nilai r-

hitung 
Ket. 

Nilai 

Cronbach’s 

Alpha 

1. Tercukupinya kebutuhan pangan 0,423 Valid 0,897 

2. Kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi 0,401 Valid  

3. Kebutuhan sandang akan pakaian yang layak 0,445 Valid  

4. SHU sesuai partisipasi anggota 0,422 Valid  

5. Tersedianya peralatan operasional dan produksi 0,537 Valid  

6. Tercukupinya kebutuhan biaya sekolah bagi anak 0,536 Valid  

7. Koperasi menjadi sarana pemasaran produk 0,474 Valid  

8. Rasa aman atas penghasilan usaha dari bagi hasil 0,509 Valid  

9. Rasa aman adanya pelayanan khusus bagi ternak yang 

terserang penyakit 
0,502 Valid 

 

10. Pekerjaan tidak berisiko tinggi 0,516 Valid  

11. Lingkungan koperasi terhindar dari tindak kejahatan 0,497 Valid  

12. Anggota dapat saling membantu 0,636 Valid  

13. Interaksi baik antar pengurus dan anggota 0.526 Valid  

14. Hubungan kerja harmonis 0,461 Valid  

15. Saran anggota dihargai dan diterima 0,526 Valid  

16. Terbinanya kerjasama antar anggota untuk saling 

memotivasi 
0,505 Valid 

 

17. Anggota ikut serta dalam menentukan kebijakan 

koperasi 
0,443 Valid 

 

18. Hasil pekerjaan anggota dihargai 0,559 Valid  

19 Penghargaan yang diberikan bagi anggota yang 

menghasilkan produksi sesuai standar produksi 

koperasi 

0,692 Valid 

 

20. Pendidikan dan pelatihan menimbulkan kepercayaan 

diri 
0,554 Valid 

 

21. Anggota termotivasi dengan hal-hal baru 0,733 Valid  

 
Sumber: Data primer, 2016 (data diolah) 
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Selanjutnya, 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 

metode Importance Performance Analysis (IPA).  Importance 

Performance Analysis (IPA) adalah alat analisis yang menggambarkan 

kinerja dibandingkan dengan harapan konsumen akan kinerja yang 

seharusnya ada, menggunakan diagram kartesius.  Kombinasi sumbu X 

(performance) akan menghasilkan posisi setiap atribut, atribut yang ada 

akan terletak pada satu diantara empat kuadran yang ada (Supranto, 2006). 

 

Metode IPA menggambarkan tentang kinerja suatu koperasi dibandingkan 

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

menjelaskan metode IPA dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut. 

a. Tingkat kesesuaian 

    
  

  
         

Keterangan: 

Tki = Tingkat kesesuaian  

Xi  = Skor penilaian kinerja koperasi 

Yi  = Skor penilaian harapan anggota koperasi 

 

b. Rata-rata kinerja dan harapan seluruh anggota koperasi 

    
   

 
       

   

 
 

Keterangan: 

 X    = Skor rata-rata tingkat kinerja 

 Y  = Skor rata-rata tingkat harapan 

 xi   = Jumlah skor tingkat kinerja 

 yi = Jumlah skor tingkat harapan 

N  = Jumlah responden 
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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 sebagai berikut. 

    
∑     

   

 
        

∑     
   

 
 

 

Keterangan: 

 X =  Skor rata-rata seluruh tingkat kinerja 

 Y =  Skor rata-rata seluruh tingkat harapan 

K  =  Banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kepuasan anggota 

koperasi 

 

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) disajikan pada 

Gambar 3. 

 

 

    Y 

  (Importance) 

 

 

 

 

 

 

 

                      X 

 (Performance) 

 

Gambar 3.  Diagram Kartesius 

Kuadran I 

(Prioritas Utama) 
        Kuadran II 

(Pertahankan Prestasi)  

Kuadran IV 

(Berlebihan) 

) 

Kuadran III 

(Prioritas Rendah) 
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Keterangan: 

1) Prioritas utama (Kuadran I), menunjukkan aspek tertentu 

dipentingkan oleh anggota dan koperasi mempunyai kinerja buruk 

dalam aspek tersebut.  Artinya, koperasi harus berupaya 

meningkatkan kinerja dalam aspek–aspek tersebut. 

2) Pertahankan prestasi (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.  Artinya, koperasi tetap bisa 

berkonsentrasi terhadap aspek–aspek tersebut agar dapat 

mempertahankannya. 

3) Prioritas rendah (Kuadran III), menunjukkan beberapa aspek yang 

tidak terlalu dipentingkan oleh anggota dan koperasi mempunyai 

kinerja buruk dalam aspek tersebut.  Artinya, koperasi bisa 

mengabaikan aspek-aspek tersebut. 

4) Berlebihan (Kuadran IV), menunjukkan aspek tertentu tidak terlalu 

dipentingkan oleh anggota tetapi koperasi mempunyai kinerja baik 

dalam aspek tersebut.  Artinya, koperasi tidak perlu memberi 

prioritas utama pada aspek–aspek tersebut. 

 

Diagram kartesius bermanfaat untuk memberikan gambaran kinerja 

(perfomance) sebuah atribut yang dapat dibandingkan dengan harapan 

atau tingkat kepentingan (importance) yang dipersepsikan oleh 

anggota koperasi berdasarkan posisi kuadran, dimana posisi kuadran 

tersebut diperoleh melalui hasil perhitungan. 



181 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Kinerja badan usaha Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar 

Tawakkal (KSUP MDIT) termasuk dalam kategori berkualitas. 

2. Koperasi Serba Usaha Peternak Motivasi Do’a Ikhtiar Tawakkal (KSUP 

MDIT) belum berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan. Hal 

ini ditunjukkan dengan indikator ketaatan koperasi membayar pajak dan 

pertumbuhan penyerapan tenaga kerja KSUP MDIT yang masuk dalam 

kategori tidak baik, sementara pada indikator rasio tingkat upah karyawan, 

KSUP MDIT dikategorikan cukup baik. 

3. Semakin banyak ternak kambing yang dimiliki oleh anggota koperasi, 

maka manfaat ekonomi yang diperoleh akan semakin besar.   

4. Manfaat non ekonomi berupa kepuasan yang dirasakan anggota KSUP 

MDIT atas pelayanan yang diberikan koperasi dan pemenuhan akan 

kebutuhan - kebutuhan anggota berada pada kategori tinggi (puas).  
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B. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: 

1. Upaya peningkatan kinerja KSUP MDIT dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, yakni koperasi dapat lebih berkontribusi terhadap pembangunan 

daerah, seperti adanya kepemilikan surat-surat izin usaha dan ketaatan 

koperasi dalam pembayaran pajak, koperasi dapat lebih memperbanyak 

karyawan administrasi demi mendukung kelancaran kegiatan koperasi dan 

melakukan penagihan terhadap beberapa anggota yang belum melunasi 

simpanan wajib, mengingat bahwa simpanan wajib merupakan salah satu 

modal yang dimiliki koperasi.  Pihak koperasi juga perlu memperhatikan 

aspek kondisi prasarana dan sarana kantor koperasi seperti memperbaiki 

kualitas kantor, kenyamanan ruang kerja, dan sarana penunjang ruang.  

Selain itu, pihak koperasi juga dapat memberikan penjelasan kepada 

anggota bahwa pada dasarnya kebijakan koperasi ditentukan dan 

diputuskan oleh pengurus koperasi dan anggota hanya ikut serta dalam 

pemberian saran dan pendapat mengenai kebijakan tersebut. 

2. Peningkatan kinerja KSUP MDIT juga perlu didukung melalui adanya 

monitoring terhadap kegiatan koperasi secara berkala dan pembinaan oleh 

instansi terkait seperti Dinas Koperasi & UKM, Perindustrian Perdagangan 

dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus. 

3. Partisipasi anggota koperasi terhadap pembayaran simpanan wajib perlu 

diteliti lebih lanjut, mengingat bahwa hasil pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa persentase pelunasan simpanan wajib anggota KSUP 

MDIT sangat rendah. 
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