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ABTSRACT 

 

SUCCESS ANALYSIS OF AMANAH COOPERATIVE IN THE 

LANGKAPURA SUB DISTRICT OF BANDAR LAMPUNG CITY 

 

 

By 

 

Haliana Ghaida Sanjaya 

 

 

This research aims to determine the business entities performance of Amanah 

Cooperative, contribution of Amanah Cooperative toward development, and the 

satisfaction level of members to service performance at Amanah Cooperative.  

This research was conducted at Amanah Cooperative in Langkapura Sub District 

of Bandar Lampung City.  The number of respondents was 68 who were active 

members in Amanah Cooperative. The data was analyzed by descriptive analysis, 

service quality (servqual), and importance performance analysis (IPA).  The 

results showed that Amanah Cooperative business entities performance including 

the category of sufficient quality.  However, if the terms of this cooperative 

contribution to the development of cooperatives in observance among tax 

payment, employment growth and wage levels of employees, the cooperative has 

not been well assessed. In fact, if the terms of payment of taxes and labor 

absorption, this cooperative has been classed not good, not employment, and 

wages of employees less than the minimum wage applicable. The satisfaction level 

of members to the service performance at Amanah Cooperative seen from 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy dimension showed 

that the members were not satisfied by the service provided, especially on the 

dimensions of responsiveness for it had the highest gap.  However, the assurance 

dimension was considered as the most excellent performance. 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS KEBERHASILAN KOPERASI AMANAH DI KECAMATAN 

LANGKAPURA KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

Haliana Ghaida Sanjaya 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kinerja badan usaha Koperasi Amanah, 

kontribusi Koperasi Amanah terhadap pembangunan, dan tingkat kepuasan 

anggota terhadap kinerja pelayanan Koperasi Amanah.  Penelitian ini dilakukan di 

Koperasi Amanah Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.  Jumlah 

responden pada penelitian ini adalah 68 orang, yaitu seluruh anggota Koperasi 

Amanah yang aktif.  Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, 

analisis service quality (servqual), dan importance performance analysis (IPA).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kinerja badan usaha Koperasi Amanah 

termasuk dalam kategori cukup berkualitas.  Meskipun demikian, jika dilihat dari 

segi kontribusi koperasi ini terhadap pembangunan diantaranya ketaatan koperasi 

dalam pembayaran pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan tingkat upah 

karyawan, koperasi ini telah dinilai belum baik. Bahkan, jika dilihat dari segi 

pembayaran pajak dan penyerapan kerja, koperasi ini telah digolongkan tidak 

baik, belum menyerap tenaga kerja, dan upah karyawan lebih kecil dibandingkan 

UMR yang berlaku. Tingkat kepuasan anggota terhadap kinerja pelayanan 

Koperasi Amanah dilihat dari dimensi tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy menunjukkan bahwa anggota belum puas akan pelayanan 

koperasi, terutama pada dimensi responsiveness yang memiliki gap tertinggi.  

Akan tetapi, dimensi assurance dinilai merupakan dimensi yang dianggap paling 

baik kinerjanya. 

 

Kata kunci: keberhasilan, kinerja, koperasi 
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I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang dan Perumusan Masalah 

 

Bangsa Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang 

melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian, 

yaitu sektor negara, swasta dan koperasi.  Koperasi merupakan salah satu 

pelaku ekonomi yang bersifat kerakyatan.  Menurut Hendrojogi (2004), pada 

dasarnya koperasi merupakan wadah organisasi sosial yang mengutamakan 

kepentingan sosial dan ekonomi anggota.  Koperasi melakukan kegiatan 

sesuai dengan kepentingan anggota yang bersifat membina dan memperluas 

keterampilannya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.  

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 

tentang Perkoperasian, maka fungsi dan peran koperasi adalah untuk 

membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

 

Koperasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh R Aria Wiriatmadja 

pada tahun 1895 (Baswir 2000).  Sejak itu, koperasi di Indonesia telah 

mendapat tempat khusus dalam perekonomian bangsa Indonesia dan 

dinyatakan sebagai soko guru (tulang punggung) perekonomian nasional.  
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Sebagai bagian dari gerakan perekonomian Indonesia, maka koperasi 

dilengkapi dengan berbagai peraturan untuk mendukung pengembangannya.  

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berperan serta untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dalam tata 

perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.  Corak pergerakan koperasi tidak 

berorientasi pada keuntungan, karena koperasi berkonsentrasi untuk 

meningkatkan keuntungan yang diterima anggota, bukan dirinya sendiri.  Jika 

koperasi berorientasi keuntungan, maka koperasi akan mengeksploitasi 

anggotanya (Baga, 2003). 

 

Koperasi dapat menjadi suatu perwujudan organisasi yang benar-benar 

membantu mengatasi permasalahan anggotanya.  Untuk mewujudkan hal 

tersebut, pemerintah harus terus memberikan perhatiannya untuk 

mengembangkan koperasi.  Semakin meningkat kesadaran masyarakat tentang 

arti pentingnya berkoperasi dan kemampuan dari koperasi untuk terus 

menerapkan manajemen pelayanan yang baik dan SDM yang berkualitas, 

maka koperasi memiliki peluang untuk berkembang dalam usahanya. 

 

Dalam rangka mewujudkan koperasi yang berkualitas, maka diperlukan 

evaluasi mengenai kualitas kinerja suatu koperasi.  Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengenai Pedoman 

Pemeringkatan Koperasi berisikan keinginan pemerintah untuk 

memberdayakan koperasi di Indonesia menjadi koperasi yang berkualitas dan 

mampu bersaing di pasar bebas.  Pedoman pemeringkatan koperasi dapat 
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didefinisikan sebagai kegiatan penilaian terhadap kinerja koperasi melalui 

sistem pengukuran yang objektif dan transparan dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan tingkat kualitas dari suatu 

koperasi.  Selain itu, pengukuran tingkat kepuasan anggota sangat diperlukan 

untuk mengetahui sejauh mana peran koperasi dalam memberikan pelayanan 

yang terbaik terhadap anggotanya.  Konsep kepuasan yang paling mendasar 

adalah dengan memahami kebutuhan yang diinginkan oleh anggota (Deputi 

Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013). 

 

Koperasi memerlukan penanganan yang benar-benar efektif dan efisien dalam 

segala aspek kegiatannya.  Untuk itu, dibutuhkan evaluasi kinerja badan usaha 

koperasi.  Setiap koperasi harus melihat kondisi lingkungan organisasinya 

untuk mempertahankan eksistensinya.  Kondisi keuangan yang baik akan 

menunjukkan usaha yang dilakukan secara efisien dan memungkinkan 

koperasi dapat membuat perencanaan yang matang di masa yang akan datang.   

 

Kegiatan evaluasi juga sebaiknya dilakukan kepada anggota koperasi untuk 

melihat seberapa baik pelayanan yang telah mereka terima.  Salah satu hal 

yang dapat dilakukan koperasi adalah mengupayakan peningkatan pelayanan 

terhadap anggota sesuai dengan prioritas dan tujuan koperasi.  Jika koperasi 

mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota, maka 

diharapkan tingkat partisipasi mereka terhadap koperasi akan meningkat. 

 

Menurut Ninik dan Panji (2003), partisipasi anggota dapat diukur dari 

kesediaan mereka untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak 

keanggotaan secara bertanggung jawab.  Kewajiban angggota koperasi adalah 
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menghadiri rapat anggota tahunan, membayar simpanan, dan memanfaatkan 

pelayanan.  Jika sebagian besar anggota koperasi sudah menunaikan 

kewajiban dan melaksanakan hak secara bertanggung jawab, maka partisipasi 

anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik (Soedjono, 2000).  

Kepuasan anggota menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk 

meningkatkan partisipasi anggota dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.  

Kebijakan yang dibuat diharapkan dapat meningkatkan jalinan kerja sama 

antara anggota dengan pengurus. 

 

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang ingin memperbaiki 

perekonomian dan mensejahterakan masyarakatnya melalui program koperasi.  

Pada Tabel 1 dijelaskan bahwa Pulau Sumatera pada tahun 2013 memiliki 

jumlah koperasi sebanyak 43.162 unit.  Dari 43.162, sebanyak 3.727 unit 

koperasi berada di Provinsi Lampung. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi data koperasi di Pulau Sumatera tahun 2013 

 

No  Provinsi Jumlah Koperasi 

(Unit) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Sumatera Utara 

Nanggro Aceh Darussalam 

Sumatera Selatan 

Riau 

Lampung 

Sumatera Barat 

Jambi 

Bengkulu 

Kepulauan Riau 

Bangka Belitung 

10.802 

7.099 

5.122 

4.865 

3.727 

3,619 

3,289 

1.860 

1.850 

929 

 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2014 (data diolah) 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu 

provinsi yang mengandalkan koperasi sebagai salah satu sektor perekonomian.  

Koperasi akan mampu menjadi pelaku ekonomi yang kuat apabila dikelola 

dengan manajemen yang baik.  Manajemen yang baik diharapkan dapat 

memberikan keuntungan yang maksimal.  Keuntungan maksimal koperasi 

dapat dicapai dengan pengembangan manajemen.  Tugas manajer koperasi 

adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi yang ada 

pada anggota, sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk 

meningkatkan taraf hidup anggota.  Untuk dapat bersaing, maka koperasi 

memerlukan manajemen yang baik, sehingga peningkatan pelayanan kepada 

anggota dapat dilaksanakan.  Peningkatan pelayanan kepada anggota dapat 

dievaluasi melalui kepuasan anggota terhadap pelayanan yang sudah diberikan 

oleh koperasi (Hendrojogi, 2004) 

 

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 2014 (Tabel 

2) diketahui bahwa jumlah koperasi di Provinsi Lampung adalah 3.727 unit, 

dengan 2.249 unit memiliki status aktif dan 1.478 unit memiliki status pasif.  

Koperasi yang berstatus pasif menandakan bahwa koperasi tersebut tidak 

menjalankan aktivitasnya dengan baik atau bahkan mati suri.  Koperasi yang 

berstatus pasif ini termasuk cukup tinggi.  Di sisi lain, tidak semua koperasi 

yang berstatus aktif telah menjalankan aktivitasnya dengan baik.  Untuk itu, 

dibutuhkan evaluasi kinerja badan usaha koperasi. 
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Tabel 2. Jumlah koperasi di Provinsi Lampung berdasarkan status keaktifan 

per kabupaten/kota tahun 2013 

 

No  Kabupaten/ Kota Aktif Pasif Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Bandar Lampung 

Lampung Tengah 

Lampung Timur 

Lampung Utara 

Lampung Selatan 

Tanggamus 

Way Kanan 

Metro  

Lampung Barat 

Pringsewu 

Pesawaran 

Tulang Bawang 

Provinsi 

Mesuji 

Tulang Bawang Barat 

471 

261 

202 

296 

142 

168 

127 

106 

120 

80 

74 

109 

50 

43 

0 

202 

268 

201 

106 

220 

72 

79 

62 

47 

71 

65 

13 

57 

43 

0 

 673 

529 

403 

402 

362 

240 

206 

168 

167 

151 

139 

122 

107 

58 

0 

  

Jumlah 
2.249 

(60,3%) 

1.478 

(39,7%) 

3.727 

(100%) 

 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 2014 (data diolah) 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung berada di urutan pertama 

jumlah koperasi terbanyak di Provinsi Lampung, dengan 673 unit, dan 471 

unit yang memiliki status aktif serta 202 unit yang memiliki status pasif.  

Salah satu koperasi yang ada dan aktif di Kota Bandar Lampung adalah 

Koperasi Amanah.  Koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam dan 

perdagangan umum serta jasa UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).  Para 

pendiri koperasi sebagian besar adalah para pelaku di berbagai sektor usaha, 

sehingga Koperasi Amanah adalah wadahnya para UMKM yang masih aktif 

di Kota Bandar Lampung.  Anggota Koperasi Amanah merupakan UMKM 

yang memproduksi produk hasil pertanian, seperti keripik pisang, gula aren, 

madu, olahan ikan, dan kopi (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, 

2014). 
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Koperasi Amanah memberikan peran yang sangat penting kepada anggotanya.  

Hal itu dapat terlihat dari adanya pasar bersama yang dibuat oleh koperasi 

untuk membantu anggotanya memasarkan produknya.  Anggota dari Koperasi 

Amanah tidak perlu mengkhawatirkan produk mereka tidak laku terjual.  

Koperasi Amanah juga berperan aktif memberikan pembinaan yang meliputi 

mutu, kemasan serta permodalan melalui BUMN maupun lembaga keuangan 

lainnya.  Selain itu, koperasi ini juga berperan sebagai penghubung bisnis 

antarsesama anggota yang saling membutuhkan (Koperasi Amanah, 2014). 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana kinerja badan usaha Koperasi Amanah? 

2.  Bagaimana kontribusi Koperasi Amanah terhadap pembangunan? 

3.  Bagaimana tingkat kepuasan anggota terhadap kinerja pelayanan Koperasi 

Amanah? 

 

B.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1.  Mengetahui kinerja badan usaha Koperasi Amanah. 

2.  Mengetahui kontribusi Koperasi Amanah terhadap pembangunan. 

3.  Menganalisis tingkat kepuasan anggota terhadap kinerja pelayanan 

Koperasi Amanah. 
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C.  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.  Bagi koperasi, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan 

untuk mengembangkan usahanya. 

2.  Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam 

memberikan perhatian dan upaya pengembangan koperasi. 

3.  Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian sejenis. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

 

1.  Koperasi 

 

Latar belakang lahirnya koperasi adalah keinginan dari para pendiri 

koperasi yang berusaha untuk membebaskan diri dari kesulitan ekonomi 

secara bersama-sama.  Koperasi terdiri dari dua kata, yaitu co yang berarti 

bersama, dan operation berarti bekerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

koperasi berarti bekerja sama (Hendrojogi, 2004).  Menurut Undang-

Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi Indonesia 

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 azas 

kekeluargaan.  Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan, peran, dan kedudukan koperasi terhadap pelaku-

pelaku ekonomi lainnya.  Koperasi bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Organisasi koperasi dapat menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam 

dua aspek.  Pertama, secara kolektif menghimpun para pelaku ekonomi 

rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan langsung ke 

konsumen dengan posisi tawar yang menentukan.  Kedua, sebagai wadah 

yang bertanggung jawab dalam membeli kebutuhan para pelaku ekonomi 

rakyat langsung dari pemasok di sektor modern dengan posisi tawar yang 

kukuh pula.  Seluruh pelaku penindas dan parasit ekonomi dapat disapu 

bersih melalui organisasi koperasi (Arief, 2002). 

 

Menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 

1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi meliputi: 

a.  Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b.  Berperan serta secara aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

c.  Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya. 

d.  Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
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Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip koperasi yang tercantum pada 

pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian, yaitu: 

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. 

g.  Kerjasama antarkoperasi. 

Prinsip ini menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan 

organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan 

pendiriannya. 

 

Prinsip-prinsip koperasi juga memiliki nilai-nilai yang merupakan salah 

satu aspek penting dalam membedakan koperasi dengan badan usaha 

ekonomi lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur 

moral dan etika yang tidak semua dimiliki oleh badan usaha ekonomi 

lainnya.  Soedjono (2000) mengemukakan bahwa koperasi memiliki nilai-

nilai menolong diri sendiri (self help), demokratis, persamaan, keadilan, 

dan kesetiakawanan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta 

kepedulian terhadap orang lain. 
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Menurut Sitio dan Tamba (2001), koperasi membutuhkan struktur untuk 

menjalankan organisasi dan usaha.  Struktur dan tatanan manajemen 

koperasi Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi 

koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola.  Rapat 

anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.  Rapat 

anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksaannya diatur dalam anggaran 

dasar.  Rapat anggota adalah wadah dari para anggota koperasi yang 

diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan 

organisasi maupun usaha koperasi dalam rangka mengambil suatu 

keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir.  Rapat 

anggota menetapkan: 

a.  Anggaran dasar koperasi. 

b.  Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. 

c.  Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas. 

d.  Rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 

e.  Pengesahan/penolakan laporan keuangan. 

f.  Pengesahan/penolakan laporan petanggung jawaban pengurus dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

g.  Pembagian SHU. 

h.  Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. 

 

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota yang 

memiliki masa jabatan paling lama lima tahun.  Pengurus adalah 

pemegang kuasa rapat anggota yang bertugas: 

a.  Mengelola organisasi koperasi dan usahanya. 
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b.  Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan 

belanja koperasi. 

c.  Menyelenggarakan rapat anggota. 

d.  Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 

tugas. 

e.  Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 

f.  Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota yang 

bertanggung jawab kepada rapat anggota.  Pengawas adalah perangkat 

organisasi yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap 

jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.  Pengawas bertugas untuk: 

a.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 

pengelolaan koperasi. 

b.  Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 

c.  Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke 

tiga. 

Perangkat koperasi yang terakhir adalah pengelola.  Pengelola koperasi 

adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk 

mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional.  Seluruh 

unit usaha koperasi dikelola oleh mereka yang diberikan tanggungjawab 

sebagai pengelola (Sitio dan Tamba, 2001).  Struktur organisasi koperasi 

secara umum disajikan pada Gambar 1. 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Struktur organisasi internal koperasi 

Sumber : Sitio dan Tamba, 2001 

Keterangan :   : garis komando 

: garis pengawasan 

    : garis pembinaan 

    : garis pelayanan 

 

 

Keanggotaan koperasi dijelaskan di dalam pasal 17 Undang-Undang No 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu anggota koperasi adalah 

pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, dan keberadaan anggota sebagai 

pemilik berkewajiban untuk memberikan kontribusi, loyalitas dan rasa 

memiliki pada koperasinya.  Kinerja dari suatu koperasi ditentukan oleh 

tingkat partisipasi dari anggotanya.  Menurut Davis dan Newstrom (2004), 

partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam 

situasi kelompok, mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi 

demi tujuan kelompok,  dan berbagai tanggung jawab dalam pencapaian 

Rapat Anggota 

Pengurus 
 

Pengawas 
 

Manajer 

Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha 

Pembina 

 

Anggota 
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tujuan.  Partisipasi anggota koperasi adalah manifestasi perilaku anggota 

koperasi dalam menunjukkan sikap dan perannya terhadap koperasi dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

 

Partisipasi anggota koperasi merupakan salah satu hal yang menentukan 

keberhasilan dari suatu koperasi.  Kedudukan anggota dalam koperasi 

sangatlah penting, karena anggota merupakan pemilik (owner) dan 

sekaligus juga sebagai pelanggan (user) dari koperasi.  Koperasi hanya 

dapat tumbuh dan berkembang apabila mendapat dukungan dari 

anggotanya, baik dukungan melakukan transaksi, kehadiran dalam rapat 

anggota, maupun dalam penyertaan modal (Subandi, 2010). 

 

Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman.  Dalam penjelasan pasal 41 disebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan modal sendiri adalah modal yang mengandung resiko atau disebut 

dengan modal ekuitas.  Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, 

simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.  Simpanan pokok adalah 

sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota 

koperasi pada saat masuk menjadi anggota.  Simpanan wajib adalah 

sejumlah simpanan tertentu (yang tidak harus sama jumlahnya) yang wajib 

dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan 

tertentu.  Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil 

kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.  Modal 

pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau 
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anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan 

surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.  Koperasi dapat pula 

memupuk modal dari modal penyertaan.  Semakin besar modal yang 

terkumpul, maka semakin besar pula peluang untuk memperluas 

jangkauan usahanya.  Manajemen koperasi yang baik juga berpengaruh 

terhadap keberhasilan koperasi dalam menjalankan usahanya. 

 

Manajemen koperasi adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh 

orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola 

koperasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta kekayaannya untuk 

mencapai tujuannya (Davis, 1999).  Manajemen koperasi adalah kegiatan 

profesional yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab 

dengan mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih 

kebijakan untuk mengembangkan koperasi mencapai tujuan-tujuannya 

berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. 

 

Menurut Mutis (1992), syarat utama agar koperasi dapat bekerja dengan 

efisien adalah apabila pengelolaan atau manajemen usaha koperasi yang 

bersangkutan juga terlaksana dengan baik, yang didasarkan pada falsafah; 

dari, oleh dan untuk anggota.  Perkembangan koperasi dipengaruhi oleh 

keadaan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.  Faktor 

lingkungan internal koperasi adalah sarana dan sumberdaya yang ada di 

dalam koperasi yang secara langsung mempengaruhi perkembangan dan 

kemajuan koperasi.  Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan internal 

antara lain adalah: organisasi, sumberdaya manusia, unit usaha dan 
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keuangan.  Faktor lingkungan eksternal koperasi adalah faktor-faktor yang 

ada di luar organisasi koperasi, yang berpengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi.  Faktor-faktor 

tersebut adalah ekonomi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, teknologi, 

dan pesaing (Muslich, 2003). 

 

2.  Evaluasi Keberhasilan Koperasi 

 

Evaluasi keberhasilan koperasi bertujuan untuk menyediakan informasi 

seberapa jauh koperasi efisien di dalam kegiatan usahanya sebagai 

organisasi swadaya, menunjang kepentingan para anggota, dan memberi 

kontribusi terhadap proses pembangunan ekonomi dan sosial.  Menurut 

Hanel (1989), keberhasilan dari suatu koperasi dapat dilihat melalui tiga 

pendekatan yang biasa disebut dengan pendekatan tripartite.  Evaluasi 

keberhasilan koperasi berdasarkan pendekatan tripartite terdiri dari: 

a.  Efisiensi pengelolaan usaha, bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu 

koperasi dikelola secara efisien dalam rangka mencapai tujuan-

tujuannya sebagai suatu lembaga ekonomi mandiri. 

b.  Efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan, bertujuan untuk melihat 

sejauh mana koperasi mempunyai dampak langsung ataupun tidak 

langsung terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan pemerintah. 

c.  Efisiensi yang berorientasi pada kepentingan para anggota, bertujuan 

untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan pelayanan perusahaan 

koperasi mendukung kepentingan dan pencapaian tujuan anggota. 
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a.  Kinerja Koperasi sebagai Badan Usaha 

 

Pengukuran kinerja koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat melalui 

aspek badan usaha aktif, aspek kinerja usaha yang semakin sehat, aspek 

kohesivitas dan partisipasi anggota, aspek orientasi pelayanan anggota, 

aspek pelayanan kepada masyarakat dan aspek kontribusi terhadap 

pembangunan daerah (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan 

UKM, 2013).  Aspek badan usaha aktif ditunjukkan oleh berjalannya 

mekanisme manajemen koperasi, seperti Rapat Anggota, audit, proses 

manajemen, aktivitas bisnis, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  Aspek kinerja usaha yang semakin 

sehat ditandai dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi 

kemampuan penyediaan dana, peningkatan aset, peningkatan volume 

usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan Sisa Hasil 

Usaha.  Aspek kohesivitas dan partisipasi anggota menggambarkan rasa 

keterkaitan antara anggota dengan organisasinya.  Aspek orientasi 

kepada pelayanan anggota ditandai dengan keterkaitan antara usaha 

koperasi dengan kepentingan anggota, kegiatan penerangan dan 

penyuluhan terkait dengan kegiatan anggota, kegiatan pendidikan dan 

pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang dilakukan 

antara koperasi dengan usaha anggotanya.  Aspek pelayanan kepada 

masyarakat dapat diamati dari seberapa jauh usaha yang dijalankan 

koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat dan seberapa banyak 

jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. 

(Deputi Bidang Kelembagaan Koperaso dan UKM, 2013). 
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b.  Kontribusi Koperasi terhadap Pembangunan 

 

Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah diamati dari ketaatan 

koperasi sebagai wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai 

dukungan sumberdaya dari koperasi terhadap kegiatan pembangunan 

daerah.  Pajak yang dibayarkan koperasi kepada pemerintah daerah 

akan digunakan untuk melakukan pembangunan.  Ketika koperasi 

membayar pajak dengan tepat waktu, maka koperasi dianggap sudah 

berkontribusi terhadap pembangunan daerah. 

 

c.  Kepuasan Anggota terhadap Pelayanan Koperasi 

 

Menurut Irawan (2003), kepuasan atau satisfaction adalah kata dari 

bahasa latin, yaitu satis yang berarti enough atau cukup dan facare yang 

berarti to do atau melakukan.  Jadi, produk atau jasa yang dapat 

memuaskan adalah produk atau jasa yang sanggup memberikan sesuatu 

yang dicari oleh konsumen sampai pada tingkat yang cukup tinggi.  

Menurut Rangkuti (2008) kepuasan konsumen merupakan respon 

konsumen terhadap kesesuain antara tingkat kepentingan sebelumnya 

dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian.  Kepuasan 

konsumen ditentukan oleh berbagai jenis pelayanan yang didapatkan 

oleh konsumen selama menggunakan beberapa tahapan layanan 

tersebut.  Ketidakpuasan yang diperoleh pada tahap awal pelayanan 

menimbulkan persepsi berupa mutu pelayanan yang buruk untuk 

tahapan selanjutnya, sehingga konsumen merasa tidak puas dengan 

pelayanan serta keseluruhan.  Secara umum dapat disimpulkan bahwa 
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pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan 

antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 

 

Menurut Sembel (2003), kualitas pelayanan adalah penentu suksesnya 

suatu usaha di bidang jasa, termasuk koperasi.  Koperasi yang sukses 

adalah koperasi yang bisa terus menerus memberikan kepuasan kepada 

pelanggan mereka, karena jika anggota merasa puas, maka secara tidak 

langsung akan mempengaruhi perekonomian koperasi.  Manfaat 

koperasi bagi anggota terdiri dari manfaat ekonomi dan manfaat non-

ekonomi (Sudarsono dan Edilius, 2005).  Manfaat ekonomi adalah 

manfaat yang diperoleh anggota dalam bentuk uang atau bisa 

diperhitungkan nilainya dengan uang.  Manfaat ekonomi terdiri dari 

manfaat ekonomi langsung seperti harga pelayanan (selisih harga beli, 

selisih harga jual dan selisih bunga kredit) dan manfaat ekonomi tidak 

langsung, seperti SHU dan tunjangan-tunjangan.  Manfaat non ekonomi 

adalah manfaat yang diperoleh anggota dalam bentuk bukan uang.  

Tingkat kepuasan karena menjadi anggota suatu koperasi dapat 

dijadikan ukuran manfaat non-ekonomi yang diperoleh anggota 

koperasi.  Tingkat kepuasan itu terdiri dari: 

a.  Rasa aman karena ada kepastian usaha, 

b.  Rasa puas karena ikut menentukan kebijakan, 

c.  Rasa puas karena dapat saling membantu, 

d.  Rasa puas karena dapat meningkatkan hubungan dengan sesama, 

e.  Rasa puas karena dapat meningkatkan pengetahuan, 

 



21 

 

f.  Rasa puas karena dapat meningkatkan rasa percaya diri, 

g.  Rasa puas terhadap kinerja pelayanan koperasi. 

 

Faktor-faktor yang dapat memuaskan pelanggan bisa diberikan dalam 

bentuk pelayanan.  Pelayanan yang diberikan dapat berupa bukti fisik, 

ketepatan janji, pengetahuan dan keahlian, kesopanan dan keramahan, 

serta kejujuran dan kepercayaan, sehingga dengan menggunakan 

variabel tersebut dapat dilakukan pengukuran kepuasan anggota 

terhadap pelayanan koperasi.  Rasa menyenangkan atau tidak 

menyenangkan yang diterima anggota menjadi anggota koperasi 

tergantung dari pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggotanya.  

Jika pelayanan koperasi buruk kepada anggotanya maka akan 

menyebabkan rasa tidak menyenangkan, sehingga anggota akan tidak 

berpartisipasi aktif kepada koperasi. 

 

Menurut Hendar dan Kusnadi (1999), partisipasi dalam koperasi dilihat 

dari segi dimensinya terdiri dari :  

(1)  Partisipasi Dipaksakan (forced) dan Partisipasi Sukarela (voluntary) 

Partisipasi dipaksakan terjadi karena paksaan undang-undang atau 

keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan.  Partisipasi 

sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi. 

(2)  Partisipasi Formal dan Partisipasi Informal 

Partisipasi yang bersifat formal biasannya tercipta dalam suatu 

mekanisme formal pada pengambilan keputusan.  Partisipasi yang 
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bersifat informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara 

atasan dan bawahan sehubungan dengan partisipasi.  

(3)  Partisipasi Langsung dan Partisipasi Tidak Langsung 

Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan 

pandangan, membahas pokok persoalan, dan mengajukan keberatan 

terhadap keinginan orang lain.  Partisipasi tidak langsung terjadi 

apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang 

akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok 

yang lebih tinggi tingkatannya.  

(4)  Partisipasi Kontributif dan Partisipasi Insentif 

Partisipasi kontributif adalah partisipasi karena kedudukan anggota 

sebagai pemilik, dengan mengambil bagian dalam penetapan 

tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap 

jalannya usaha koperasi.  Partisipasi insentif adalah partisipasi 

karena kedudukan anggota sebagai pelanggan/pemakai dengan 

memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh 

usaha koperasi dalam menunjang kepentingannya. 

 

Kepuasan anggota koperasi dapat juga dilihat dari kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh pengurus dan karyawan.  Kepuasan anggota bisa 

diukur menggunakan metode Service Quality (ServQual) dan 

Importance Performance Analysis (IPA).  Metode ServQual digunakan 

untuk mengukur kesesuaian antara harapan dan persepsi anggota 

terhadap kualitas jasa pelayanan pengurus koperasi (Manullang, 2008).  

Jika kesenjangan (gap) bernilai lebih kecil dari 0 (negatif) berarti 
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kinerja aktual koperasi belum sesuai dengan harapan anggota, dan jika 

gap bernilai lebih besar dari 0 (positif) artinya kinerja aktual koperasi 

melebihi harapan anggota, kemudian bila gap bernilai nol (=0) berarti 

kinerja aktual koperasi sesuai dengan harapan anggota (Supranto, 

2006). 

 

Metode IPA digunakan untuk melihat kesesuaian antara kepentingan 

dengan persepsi atau kinerja aktual.  Menurut Supranto (2006), IPA 

adalah suatu metode untuk menganalisis sejauh mana tingkat kepuasan 

seseorang terhadap kinerja suatu perusahaan.  Metode IPA digunakan 

untuk menganalisis tingkat kepentingan yang dirasakan anggota dari 

masing-masing atribut yang tersedia dan untuk mengetahui apa yang 

diterima (persepsi) anggota dari atribut-atribut pelayanan yang ada. 

 

3.  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kuesioner 

 

a.  Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana skala pengukur mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Supranto, 2011).  Pada penelitian ini, validitas 

digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang telah dipersiapkan 

benar-benar mengukur apa yang ingin diukur peneliti.  Anastasi (1973) 

dan Nunnally (1979) menyatakan bahwa untuk menghitung validitas 

biasanya peneliti menggunakan rumus teknik korelasi.  Semakin tinggi 

hubungan korelasi antarvariabel, maka semakin baik pula validitasnya.  

Cara menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan 
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skor total menggunakan rumus teknik Korelasi Product Moment dari 

Pearson, yang rumusnya adalah; 

.........................(1) 

Keterangan : 

r      = koefisien korelasi (validitas) 

X    = skor pada subyek item n 

Y    = skor total subyek 

XY = skor pada subyek item n dikalikan skor total 

n    = banyaknya subjek 

 

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan 

dengan angka kritik tabel korelasi nilai – r.  Cara melihat angka kritik 

adalah dengan melihat baris N.  Pernyataan yang dinyatakan signifikan 

adalah pernyataan yang memiliki angka korelasi melebihi angka kritik 

taraf 5%, dan hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut dinyatakan 

valid.  Bila angka korelasi yang diperoleh adalah di bawah angka kritik, 

maka pernyataan tersebut tidak signifikan dan berarti pernyataan 

tersebut tidak valid.  Apabila dalam perhitungan ditemukan pernyataan 

yang tidak valid, maka kemungkinan pernyataan tersebut kurang baik 

susunan kata-kata atau kalimatnya, atau bisa juga disebabkan oleh 

pertanyaan tersebut tidak dianggap penting oleh responden (Supranto, 

2011). 

 

b.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau keandalan adalah seberapa jauh pengukuran bebas dari 

varian kesalahan acak (free from random variance).  Hasil dari uji 
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reliabilitas merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu 

alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama, sehingga dapat 

dipercaya dan akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula.  

Arikunto (2002) menyatakan bahwa, untuk mengukur reliabilitas dapat 

digunakan rumus Alpha, yaitu : 

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

Keterangan : 

r II   = reliabilitas instrumen 

k      = banyaknya butir pertanyaan  

∑ σ b
2 

=
 
 jumlah varians butir 

Σ 1
2 

 = varians total 

 

Nilai reliabilitas yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai 

dari tabel r product moment.  Kriteria pengujian adalah instrumen 

penelitian dikatatakan reliable jika rII> r pada taraf kepercayaan 95%, 

serta derajat kebebasan N.   Jika rII > r product moment, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan telah dapat diandalkan 

(reliable) dan penelitian dapat dilakukan. 

 

B.  Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mempelajari penelitian sejenis di 

masa lalu untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan.  Hal ini 

dimaksudkan sebagai referensi dalam melakukan penelitian.  Tinjauan 

penelitian terdahulu  memperlihatkan persamaan dan perbedaaan dalam hal 
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metode, waktu, dan tempat penelitian.  Kajian terhadap hasil penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Kajian penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Analisis Hasil 
 

1 

 

Bay (2009) 

 

Analisis Tingkat 

Kepuasan 

Anggota terhadap 

Kualitas 

Pelayanan KUD 

Sialang Makmur 

Kabupaten 

Pelalawan 

Propinsi Riau  

 

 

Analisis 

deskriptif, IPA, 

CSI dan ServQual 

 

Kemampuan KUD Sialang 

Makmur untuk 

menimbulkan kepercayaan 

dan keyakinan dari 

anggota (dimensi 

Assurance) merupakan 

dimensi yang dianggap 

paling penting, sedangkan 

konsistensi kerja dari 

KUD (dimensi Reliability) 

merupakan kinerja yang 

dianggap paling 

memuaskan.  Hasil 

perhitungan analisis CSI 

menunjukkan bahwa 

anggota KUD Sialang 

Makmur sudah sangat 

puas atas pelayanan yang 

diberikan.  Analisis 

ServQual menunjukkan 

bahwa kehandalan atau 

konsistensi kerja (dimensi 

Reliability) merupakan 

dimensi yang telah mampu 

memberikan kepuasan 

bagi anggota. 

 

 

2 

 

Fadli, 

Isyanto, 

Andriyati 

(2012) 

 

Analisis Kinerja 

Keuangan pada 

Koperasi 

Karyawan Kantor 

Kementrian 

Agama Karawang 

 

Metode analisis 

deskriptif 

 

Perbandingan rasio pada 

Koperasi Karyawan 

Kantor Kementrian 

Agama Karawang tahun 

2011 mengalami 

penurunan pada tingkat 

likuiditas dan solvabilitas 

dari tahun 2010, 

sedangkan pada tingkat 

operating ratio  

mengalami kenaikan pada 

tahun 2011 dibandingkan 

dengan tahun 2010. 
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3 

 

Palapa 

(2006) 

 

 

Evaluasi Kinerja 

Koperasi Puspa 

Anggrek di  

Kabupaten 

Tangerang 

 

 

Metode deskriptif 

kuantitatif, 

metode 

Importance 

Performance 

Analysis (IPA) 

dan Customer 

Satisfaction 

Indeks (CSI) 

 

 

Kinerja Koperasi Puspa 

Anggrek dalam 

melaksanakan prinsip-

prinsip koperasi yang 

sesuai dengan penilaian 

anggota masih cukup 

memuaskan.  Penilaian 

anggota terhadap kinerja 

pengurus koperasi dalam 

rangka pelaksanaan 

prinsip-prinsip koperasi 

berada pada kategori 

cukup puas.  Koperasi 

masih belum bisa 

memuaskan anggota 

secara penuh, masih 

terdapat prinsip-prinsip 

koperasi yang belum 

dilaksanakan atau 

pelaksanaannya masih 

belum sempurna. 

 

 

4 

 

Prawitasari 

(2011) 

 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Ditinjau dari 

Likuiditas, 

Solvabilitas, dan 

Rentabilitas di 

KUD Musuk 

Kabupaten 

Boyolali 

 

Analisis deskriptif 

 

Kondisi keuangan KUD 

Musuk dilihat dari 

likuiditas dan solvabilitas 

menunjukkan posisi yang 

baik, karena memenuhi 

standar, sedangkan 

ditinjau dari rentabilitas 

menunjukkan nilai positif 

yang menunjukkan sudah 

dapat menghasilkan laba. 

 

 

5 

 

Ramadhani 

(2004) 

 

Analisis Laporan 

Keuangan 

Koperasi 

Perikanan Mina 

Jaya Provinsi DKI 

Jakarta 

 

Analisis rasio, 

analisis 

horisontal, 

analisis vertikal 

 

Koperasi Perikanan Mina 

Jaya Provinsi DKI Jakarta 

telah mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendek, 

namun, kondisi keuangan 

jangka panjang 

menunjukkan kondisi 

yang kurang baik. 
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6 

 

Saraswati, 

Suhadak, 

Handayani 

(2013)  

 

Analisis Laporan 

Keuangan 

Sebagai Alat 

Penilaian  

Kinerja Keuangan 

pada Koperasi 

(Studi pada 

Koperasi 

Universitas 

Brawijaya 

Malang) 

 

 

Metode analisis  

deskriptif 

 

 

Berdasarkan perhitungan 

diketahui bahwa kondisi 

kinerja keuangan Koperasi 

Universitas Brawijaya 

Malang periode 2007-

2012 adalah fluktuatif. 

 

7 

 

Saryanto 

(2004) 

 

Kajian Kinerja 

Usaha Koperasi 

melalui Analisis 

Keuangan 

 

Analisis rasio, 

analisis 

persentase per 

komponen, 

analisis 

pembandingan 

laporan keuangan 

 

Total aktiva dan struktur 

modal pada Koperasi 

Abaca Inti Perkasa 

mengalami peningkatan 

hampir dua kali lipat pada 

tahun 2002 dibandingkan 

dengan tahun 2001 dan 

kinerja Koperasi Abaca 

Inti Perkasa cukup baik. 

 

 

8 

 

Satria (2013) 

 

Analisis Persepsi 

dan Kepuasan 

Anggota terhadap 

Pelayanan 

Koperasi 

Pedagang Pasar 

(Koppas) Pasar 

Parung 

Kabupaten Bogor  

 

 

Importance 

Performance 

Analysis  

(IPA) dan 

Customer 

Satisfaction Index 

(CSI) 

 

 

 

Berdasarkan  

hasil perhitungan  

kepuasan anggota Koppas 

Pasar Parung Kabupaten 

Bogor dapat disimpulkan 

puas terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh 

koperasi secara 

keseluruhan. 

  

 

9 

 

Tofani 

(2012) 

 

Analisis 

Kepuasan 

Anggota Koperasi 

terhadap 

Pelayanan 

Koperasi Guru 

dan Pegawai 

(KOGUPE) 

Sekolah 

Menengah Atas 

Negeri (SMAN) 

46 Jakarta 

 

 

Metode IPA, 

metode CSI, 

analisis tabulasi 

silang (crosstabs) 

 

 

Tingkat kepuasan anggota 

terhadap kualitas 

pelayanan KOGUPE 

SMAN 46 Jakarta dilihat 

dari CSI berada pada 

tingkat puas.  Hasil IPA 

menunjukkan bahwa 

koperasi harus 

meningkatkan kemampuan 

pada dimensi assurance 

(menimbulkan 

kepercayaan dan 

keyakinan dari anggota). 
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Trisnawati 

(2011) 

 

Analisis Tingkat 

Kepuasan 

Anggota Koperasi  

Karyawan Inalum 

Tanjung Gading  

Kabupaten 

Batubara 

Sumatera Utara 

 

 

Menggunakan 

analisis gap,  

IPA dan  

CSI 

 

 

Menurut hasil perhitungan 

gap, IPA dan CSI didapat 

hasil bahwa anggota 

merasa kurang puas 

terhadap kinerja pengurus 

Koperasi Karyawan 

Inalum,  

 terdapat 11 atribut yang 

menjadi prioritas utama 

untuk diperbaiki 

kinerjanya, yaitu 

memperhatikan kerapihan 

pakaian seragam 

pengurus, memperhatikan 

kebersihan ruangan, 

menambah teknologi 

penunjang kegiatan, 

memperbaharui teknologi 

penunjang kegiatan, 

memperhatikan dan selalu 

mengontrol informasi 

harga, mengontrol 

ketersediaan barang di unit 

usaha toko, pemberian 

informasi yang jelas, 

kesigapan pengurus dalam 

melayani anggota harus 

ditingkatkan, pengurus 

harus lebih sabar dalam 

menghadapi keluhan dan 

menghadapi protes 

anggota, perbaikan kinerja 

pengurus dengan lebih 

bersikap transparan dalam 

perhitungan SHU dapat 

meningkatkan 

kepercayaan anggota 

terhadap pembagian SHU 

yang tepat jumlahnya, 

bantuan duka cita kepada 

anggota. 

 

 

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian terdahulu dimana 

metode yang digunakan untuk menganalisis kepuasan anggota koperasi 

menggunakan metode yang sering digunakan untuk mengukur tingkat 

kepuasan, yaitu Service Quality (ServQual) dan Importance Performance 



30 

 

Analysis (IPA).  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

mengukur keberhasilan koperasi dengan menggunakan tiga aspek pendekatan 

menurut Hanel (1989), yaitu keberhasilan koperasi menjadi suatu badan 

usaha,  keberhasilan koperasi dalam kontribusi terhadap pembangunan daerah, 

dan keberhasilan koperasi mensejahterakaan anggota.  Keunggulan dari 

penelitian ini adalah peneliti tidak hanya mengukur keberhasilan koperasi, 

tetapi juga mengukur tingkat kepuasan anggota. 

 

C.  Kerangka Pemikiran 

 

Koperasi Amanah didirikan pada tanggal 23 Juni 2014 di Bandar Lampung.  

Dalam menjalankan aktifitasnya, Koperasi Amanah memiliki permasalahan 

yang mengganggu usaha mereka.  Permasalahan tersebut antara lain adalah 

masih adanya anggota yang tidak aktif dan kurang memahami manfaat 

koperasi.  Kurangnya pemahaman anggota mengenai manfaat koperasi 

mengakibatkan anggota koperasi belum memanfaatkan pelayanan yang 

diberikan. 

 

Di dalam ideologi perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi tidak bertujuan 

mencari laba dalam menjalankan usahanya.  Koperasi menjalankan usahanya 

dengan berwatak sosial yang berorientasi selalu memperhatikan pelayanan 

kepada anggota dan masyarakat.  Koperasi bukan berarti tidak boleh mencari 

laba dalam menjalankan usahanya karena jika koperasi mengalami kerugian 

justru akan menjadi penghambat dalam pengembangan koperasi itu sendiri.  

Koperasi mencari laba hanya untuk kemakmuran seluruh anggotanya. 
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Kinerja usaha merupakan prestasi yang dicapai oleh badan usaha dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilannya dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  Pada penelitian ini, penilaian kinerja badan 

usaha dilakukan dengan menganalisis aspek badan usaha aktif, aspek kinerja 

usaha yang semakin sehat, aspek kohesivitas dan partisipasi anggota, aspek 

orientasi kepada pelayanan anggota, dan aspek pelayanan kepada masyarakat.  

Aspek kontribusi terhadap pembangunan daerah dapat dilihat dari ketaatan 

koperasi membayar pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan tingkat 

upah karyawan (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013).  

 

Anggota merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan sebuah 

koperasi.  Besarnya biaya pembinaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

gencarnya kampanye gerakan koperasi serta tingginya dedikasi dari pengurus, 

dan badan pengawas, tidak akan membuat sebuah koperasi berkembang tanpa 

adanya keaktifan dari para anggotanya.  Anggota koperasi yang merupakan 

pemilik sekaligus pelanggan bagi koperasi dapat menentukan maju dan 

mundurnya sebuah koperasi. Dalam memberikan pelayanan kepada anggota, 

pengurus harus memperhatikan apa kebutuhan dari anggota agar anggota 

dapat merasa puas akan pelayanan yang diberikan. 

 

Tingkat kepuasan anggota dapat diukur melalui analisis menggunakan lima 

aspek, yaitu aspek tampilan fisik (tangibles), keterandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), kemampuan dalam memberikan jaminan 

(assurance) dan kemampuan dalam memberikan perhatian personal (empathy) 

(Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013).  Berdasarkan hasil 



32 

 

analisis yang terkait dengan lima aspek tersebut, kepuasan anggota dapat 

diukur menggunakan metode Service Quality (ServQual) dan Importance 

Performance Analysis (IPA), dengan tujuan agar menghasilkan data yang 

dapat dideskripsikan dalam bentuk kepuasan/ketidakpuasan anggota terhadap 

pelayanan yang diberikan.  Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2.  Kerangka Pemikiran Analisis Keberhasilan Koperasi Amanah 

 

 

Analisis Keberhasilan 

Koperasi Amanah 

Badan Usaha Aktif 

1. Penyelenggaran Rapat 

2. Manajemen Pengawasan 

3. RK dan RAPBD 

4. Kondisi Operasional  

5. Kinerja Kepengurusan 

6. Tertib Administrasi 

7. Sistem Informasi 

8. Akses Informasi 

Kinerja Usaha 

1. Struktur Permodalan 

2. Kondisi Keuangan 

3. Kemampuan Bersaing 

4. Strategi Bersaing 

5. Inovasi 

Kohesivitas & Partisipasi Anggota 

1. Kohesivitas Anggota 

2. Rasio Jumlah Anggota 

3. Anggota yang Melunasi Simpanan 

Wajib 

4. Besaran Simpanan Lainnya 

5. Rasio Penyertaan Modal 

6. Pemanfaatan Pelayanan 

7. Pola Pengkaderan 

Orientasi Kepada Pelayanan Anggota 

1. Pendidikan dan Pelatihan 

2. Keterkaitan Usaha Koperasi dengan 

Kepentingan Anggota 

3. Transaksi Usaha Koperasi dengan 

Usaha Anggota 

Pelayanan Terhadap Masyarakat 
1. Pelayanan yang dapat dinikmati 

masyarakat non-anggota 

2. Dana yang disisihkan untuk 

pelayanan sosial 

3. Kemudahan mendapatkan Informasi 

Bisnis 

4. Tanggapan masyarakat terhadap 

Keberadaan Koperasi 

Kontribusi Terhadap 

Pembangunan Daerah 

1. Ketaatan Membayar Pajak 

2. Penyerapan Tenaga Kerja 

3. Upah Karyawan 

Kepuasan Anggota 

- Service Quality 

(ServQual) 

 

- Importance 

Performance 

Analysis (IPA) 

 

5 aspek: 

1.  Tangibles 

2.  Reliability 

3.  Responsiveness 

4.  Assurance 

5.  Emphaty 
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus 

karena penelitian ini hanya melibatkan satu koperasi.  Penelitian studi kasus 

adalah penelitian yang dilakukan secara rinci dan menyeluruh terhadap 

seseorang atau sesuatu unit (Wirartha, 2005).   

 

B.  Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Keberhasilan Koperasi Amanah adalah bentuk penilaian koperasi yang 

didasarkan pada kinerja badan usaha, kontribusi koperasi terhadap 

pembangunan, dan kepuasan anggota terhadap kinerja pelayanan (Deputi 

Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013). 

 

Badan usaha aktif adalah variabel yang menunjukkan berjalannya mekanisme 

manajemen koperasi, seperti rapat anggota, audit, proses manajemen, aktivitas 

bisnis, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013). 

 

Penyelenggaraan rapat terdiri dari rapat anggota, rapat pengurus, rapat 

pengawas, dan rapat gabungan pengurus dan pengawas, diukur menggunakan 

frekuensi berapa kali rapat dilaksanakan dalam satu tahun buku, dengan 
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menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika semua kegiatan rapat koperasi 

pernah diselenggarakan, skor 4 diberikan jika salah satu rapat koperasi tidak 

dilaksanakan, skor 3 diberikan jika ada dua rapat koperasi yang tidak 

diselenggarakan, skor 2 diberikan jika hanya ada satu rapat koperasi yang 

diselenggarakan, dan skor 1 diberikan jika semua kegiatan koperasi tidak 

pernah diselenggarakan. 

 

Manajemen pengawasan adalah kegiatan pengawasan terhadap koperasi yang 

dilakukan, baik oleh Pengawas Koperasi, Auditor Independen, maupun oleh 

sekaligus keduanya, disertai dengan hasil auditnya, dengan menampilkan 

neraca, LPA, PHU (Perhitungan Hasil Usaha) yang sesuai dengan prinsip 

keuangan yang berlaku umum, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 

diberikan jika pengawasan dilakukan oleh auditor independen dengan hasil 

wajar tanpa syarat, skor 4 diberikan jika pengawasan dilakukan oleh auditor 

independen dengan hasil wajar dengan catatan, skor 3 diberikan jika 

pengawasan dilakukan oleh auditor independen dengan hasil tanpa pendapat, 

skor 2 diberikan jika pengawasan dilakukan oleh auditor independen dengan 

hasil menolak memberikan opini, dan skor 1 diberikan jika pengawasan hanya 

dilakukan oleh pengawas koperasi. 

 

Rencana kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) 

adalah rumusan perencanaan yang realistis dan obyektif agar koperasi dapat 

berjalan dengan lebih terarah, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 

diberikan jika RK dan RAPB tertulis dengan jelas, disahkan oleh RA, dengan 

tingkat realisasi RK mencapai >80%, skor 4 diberikan jika RK dan RAPB 
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tertulis dengan jelas, disahkan oleh RA, dengan tingkat realisasi RK mencapai 

61% sampai 80%, skor 3 diberikan jika RK dan RAPB tertulis dengan jelas, 

disahkan oleh RA, dengan tingkat realisasi RK mencapai 41% sampai 60%, 

skor 2 diberikan jika RK dan RAPB tertulis dengan jelas, disahkan oleh RA, 

dengan tingkat realisasi RK mencapai < 41%, dan skor 1 diberikan jika RK 

dan RAPB tidak dirumuskan dengan jelas. 

 

Kondisi operasional kegiatan/usaha adalah aktivitas bisnis koperasi yang 

ditandai dengan jumlah unit usaha yang dimiliki koperasi, disertai dengan ijin-

ijin usaha koperasi yang masih berlaku, seperti SIUP, NPWP, SITU dan 

lainnya, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika rasio 

kondisi operasional kegiatan/usaha mencapai > 80% atau termasuk kategori 

sangat baik, skor 4 diberikan jika rasio kondisi operasional kegiatan/usaha 

mencapai 71% sampai 80% atau termasuk kategori baik, skor 3 diberikan jika 

rasio kondisi operasional kegiatan/usaha mencapai 61% sampai 70% atau 

termasuk kategori cukup baik, skor 2 diberikan jika rasio kondisi operasional 

kegiatan/usaha mencapai 51% sampai 60% atau termasuk kategori kurang 

baik, dan skor 1 diberikan jika rasio kondisi operasional kegiatan/usaha 

mencapai < 51 % atau termasuk kategori buruk. 

 

Kinerja kepengurusan digunakan untuk mengetahui kondisi kelembagaan 

yang semakin sehat, diukur dengan tujuh aspek yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi koperasi, yaitu struktur dan pembagian peran dalam kepengurusan 

koperasi, aturan main dalam pengambilan keputusan sehari-hari, strategi yang 

digunakan dalam mengelola organisasi, gaya kepemimpinan pengurus, 
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kompetensi pengurus dan pengelola, loyalitas dan dedikasi pengurus, serta 

budaya kerja yang dikembangkan, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 

5 diberikan jika kinerja kepengurusan mencapai skor 295 sampai 350 atau 

termasuk kategori sangat baik, skor 4 diberikan jika kinerja kepengurusan 

mencapai skor 239 sampai 294 atau termasuk kategori baik, skor 3 diberikan 

jika kinerja kepengurusan mencapai skor 182 sampai 238 atau termasuk 

kategori cukup baik, skor 2 diberikan jika kinerja kepengurusan mencapai 

skor 126 sampai 181 atau termasuk kategori kurang baik, dan skor 1 diberikan 

jika kinerja kepengurusan mencapai skor kurang dari 126 atau termasuk 

kategori buruk. 

 

Tertib administrasi mencakup tertib administrasi organisasi, tertib administrasi 

usaha, dan tertib administrasi keuangan, diukur dengan menggunakan skor 1-

5, skor 5 diberikan jika tertib administrasi mencapai skor 17 sampai 22 atau 

termasuk kategori sangat baik, skor 4 diberikan jika tertib administrasi 

mencapai skor 13 sampai 16 atau termasuk kategori baik, skor 3 diberikan jika 

tertib administrasi mencapai skor 9 sampai 12 atau termasuk kategori cukup 

baik, skor 2 diberikan jika tertib administrasi mencapai skor 5 sampai 8 atau 

termasuk kategori kurang baik, dan skor 1 diberikan jika tertib administrasi 

mencapai skor kurang dari 5 atau termasuk kategori buruk. 

 

Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, 

dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan koperasi, 

diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika koperasi memiliki 

sistem informasi dan sudah diaplikasikan seluruhnya, skor 4 diberikan jika 
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koperasi memiliki sistem informasi dan baru diaplikasikan sebagian, skor 3 

diberikan jika koperasi memiliki sitem informasi dan belum diaplikasikan, 

skor 2 diberikan jika koperasi sedang menyusun sistem informasi, dan skor 1 

diberikan jika tidak memiliki sistem informasi. 

 

Kemudahan mengakses informasi adalah sejauh mana informasi tentang 

kegiatan koperasi dapat diketahui/diikuti oleh pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan sebagai transparansi dalam pengelolaan koperasi, diukur 

dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika kemudahan untuk 

mendapatkan informasi dengan skor 11 sampai 12 atau termasuk kategori 

sangat mudah, skor 4 diberikan jika kemudahan untuk mendapatkan informasi 

dengan skor 9 sampai 10 atau termasuk kategori mudah, skor 3 diberikan jika 

kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan skor 8 atau termasuk 

kategori cukup mudah, skor 2 diberikan jika kemudahan untuk mendapatkan 

informasi dengan skor 6 sampai 7 atau termasuk kategori agak sulit, dan skor 

1 diberikan jika kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan skor 4 

sampai 5 atau termasuk kategori sulit. 

 

Kinerja usaha adalah bentuk penilaian kinerja koperasi yang didasarkan 

kepada struktur permodalan, kondisi keuangan, kemampuan bersaing, strategi 

bersaing, dan inovasi (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 

2013). 

 

Struktur permodalan adalah proporsi modal sendiri terhadap modal yang 

berasal dari luar, dengan cara pembagian jumlah modal pinjaman terhadap 

jumlah modal sendiri, diukur dengan menggunakan skor 1-5 dan dinyatakan 
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dalam persen (%).  Skor 5 diberikan jika rasio struktur permodalan mencapai 

60% sampai 100% atau termasuk kategori sangat ideal, skor 4 diberikan jika 

rasio struktur permodalan mencapai 40% sampai 59% atau termasuk kategori 

ideal, skor 3 diberikan jika rasio struktur permodalan mencapai 20% sampai 

39% atau termasuk kategori cukup ideal, skor 2 diberikan jika rasio struktur 

permodalan mencapai 101% sampai 125% atau termasuk kategori kurang 

ideal, dan skor 1 diberikan jika rasio struktur permodalan kurang dari 20% 

atau lebih dari 125% atau termasuk kategori tidak ideal. 

 

Kondisi keuangan adalah pengukuran prestasi dilihat dari sisi keuangan atau 

finansial koperasi dalam suatu periode tertentu, diukur dengan laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca, laporan rugi/laba dan laporan perubahan 

modal, dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika kondisi keuangan 

termasuk kategori sangat ideal, skor 4 diberikan jika kondisi keuangan 

termasuk kategori ideal, skor 3 diberikan jika kondisi keuangan termasuk 

kategori cukup ideal, skor 2 diberikan jika kondisi keuangan termasuk 

kategori kurang ideal, dan skor 1 diberikan jika kondisi keuangan termasuk 

kategori tidak ideal. 

 

Kemampuan bersaing koperasi menggambarkan kemampuan koperasi untuk 

meningkatkan posisi tawar dalam memaksimalkan tujuannya, diukur 

menggunakan lima faktor kekuatan persaingan, yaitu persaingan di antara 

perusahaan-perusahaan pesaing yang ada, masuknya pendatang baru, ancaman 

produk pengganti/subtitusi, kekuatan penawaran pembeli, dan kekuatan 

penawaran pemasok, dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika 
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kemampuan bersaing industri dengan skor 4 sampai 5, skor 4 diberikan jika 

kemampuan bersaing industri dengan skor 3, skor 3 diberikan jika 

kemampuang bersaing koperasi dengan skor 2, skor 2 diberikan jika 

kemampuan bersaing koperasi dengan skor 1, dan skor 1 diberikan jika 

kemampuan bersaing industri dengan skor 0. 

 

Startegi bersaing adalah cara-cara yang digunakan koperasi untuk bersaing, 

dengan cara mengidentifikasi sejumlah kekuatan strategis, yaitu diferensiasi, 

biaya rendah, fokus, kepeloporan, dan sinergi, diukur dengan menggunakan 

skor 1-5, skor 5 diberikan jika strategi bersaing koperasi mencapai skor 10 

sampai 12, skor 4 diberikan jika strategi bersaing koperasi mencapai skor 7 

sampai 9, skor 3 diberikan jika strategi bersaing koperasi mencapai skor 6, 

skor 2 diberikan jika strategi bersaing koperasi mencapai skor 3 sampai 5, dan 

skor 1 diberikan jika strategi bersaing koperasi mendapat skor 0 sampai 2. 

 

Inovasi adalah upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam rangka 

mengembangkan kegiatan/usaha koperasi, diukur berdasarkan keberadaan 

produk/jasa baru yang ditawarkan koperasi dalam tahun yang bersangkutan, 

diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika terdapat lebih dari 

tiga inovasi dalam satu tahun terakhir, skor 4 diberikan jika terdapat 3 inovasi 

dalam satu tahun terakhir, skor 3 diberikan jika terdapat dua inovasi dalam 

satu tahun terakhir, skor 2 diberikan jika hanya ada satu inovasi dalam satu 

tahun terakhir, dan skor 1 diberikan jika tidak ada inovasi yang dilakukan 

dalam satu tahun terakhir. 
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Kohesivitas anggota adalah rasa keterikatan antar anggota koperasi dalam 

rangka membangun kebersamaan, diukur berdasarkan jumlah transaksi 

anggota, jumlah transaksi non-anggota, serta rasio pembagian SHU terhadap 

jasa usaha yang mencerminkan partisipasi bruto anggota dalam transaksi 

usaha, dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika rasio transaksi 

anggota termasuk kategori sangat baik, skor 4 diberikan jika rasio transaksi 

anggota termasuk kategori baik, skor 3 diberikan jika rasio transaksi anggota 

termasuk kategori cukup baik, skor 2 diberikan jika rasio transaksi anggota 

termasuk kategori kurang baik, dan skor 1 diberikan jika rasio transaksi 

anggota termasuk kategori tidak baik. 

 

Rasio peningkatan jumlah anggota adalah adanya pertumbuhan jumlah 

anggota, diukur berdasarkan pertambahan jumlah anggota pada tahun buku 

dibandingkan dengan jumlah anggota tahun sebelumnya, dengan 

menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika persentase peningkatan jumlah 

anggota termasuk kategori sangat tinggi, skor 4 diberikan jika persentase 

peningkatan jumlah anggota termasuk kategori tinggi, skor 3 diberikan jika 

persentase peningkatan jumlah anggota termasuk kategori cukup tinggi, skor 2 

diberikan jika persentase peningkatan jumlah anggota termasuk kategori 

rendah, dan skor 1 diberikan jika persentase peningkatan jumlah anggota 

termasuk kategori tidak meningkat. 

 

Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib diukur berdasarkan 

jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib yang diterima koperasi 

dibandingkan dengan banyaknya anggota yang seharusnya melunasi simpanan 



42 

 

wajib sesuai AD/ART Koperasi Amanah, dengan menggunakan skor 1-5, skor 

5 diberikan jika persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

termasuk kategori sangat tinggi, skor 4 diberikan jika persentase jumlah 

anggota yang melunasi simpanan wajib termasuk kategori tinggi, skor 3 

diberikan jika persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

termasuk kategori cukup tinggi, skor 2 diberikan jika persentase jumlah 

anggota yang melunasi simpanan wajib termasuk kategori rendah, dan skor 1 

diberikan jika persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

termasuk kategori sangat rendah. 

 

Persentase besaran simpanan lainnya adalah jumlah besaran simpanan anggota 

selain simpanan pokok dan wajib yang diterima koperasi, , diukur dengan 

menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika rasio peningkatan simpanan lain-

lain terhitung kurang dari 15%, skor 4 diberikan jika rasio peningkatan 

simpanan lain-lain terhitung antara 10% sampai 15%, skor 3 diberikan jika 

rasio peningkatan simpanan lain-lain terhitung antara 5% sampai 9%, skor 2 

diberikan jika rasio peningkatan simpanan lain-lain terhitung antara 1% 

sampai 4%, dan skor 1 diberikan jika rasio peningkatan simpanan lain-lain 

terhitung 0% atau kurang. 

 

Rasio penyertaan modal dilihat dari banyakanya anggota yang melakukan 

partisipasi kepada koperasi dengan cara memberikan penyertaan modal 

kepada koperasi, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika 

rasio penyertaan modal terhitung kurang dari 3%, skor 4 diberikan jika rasio 

penyertaan modal terhitung antara 2,1% sampai 3%, skor 3 diberikan jika 
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rasio penyertaan modal terhitung antara 1,1% sampai 2%, skor 2 diberikan 

jika rasio penyertaan modal terhitung antara 0,9% sampai 1%, dan skor 1 

diberikan jika rasio penyertaan modal terhitung kurang dari 0,9%. 

 

Pemanfaatan pelayanan adalah tingkat partisipasi anggota menggunakan 

layanan yang disediakan oleh koperasi baik berupa barang maupun jasa, 

diukur berdasarkan jumlah anggota yang dilayani dibandingkan dengan 

jumlah seluruh anggota, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 

diberikan jika tingkat pemanfaatan pelayanan mencapai lebih dari 85%, skor 4 

diberikan jika tingkat pemanfaatan pelayanan mencapai 70% sampai 85%, 

skor 3 diberikan jika tingkat pemanfaatan pelayanan mencapai 55% sampai 

69%, skor 2 diberikan jika tingkat pemanfaatan pelayanan mencapai 40% 

sampai 54%, dan skor 1 diberikan jika tingkat pemanfaatan pelayanan 

mencapai kurang dari 40%. 

 

Pola pengkaderan adalah rencana penyiapan calon-calon pengurus koperasi 

yang kompeten dan profesional, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 

diberikan jika pola pengkaderan memperoleh skor 3 dan jumlah kader yang 

menjadi penguruh separuh atau lebih, skor 4 diberikan jika pola pengkaderan 

memperoleh skor 3 tanpa ada informasi jumlah kader yang menjadi pengurus, 

skor 3 diberikan jika pola pengkaderan memperoleh skor 2, skor 2 diberikan 

jika pola pengkaderan memperoleh skor 1, dan skor 1 diberikan jika pola 

pengkaderan memperoleh skor 0. 

 

Orientasi kepada pelayanan anggota adalah keterkaitan antara usaha koperasi 

dengan kepentingan ekonomi/usaha anggota, kegiatan penerangan dan 
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penyuluhan terkait dengan kegiatan ekonomi/usaha anggota, kegiatan 

pendidikan dan pelatihan bagi anggota serta besaran transaksi usaha yang 

dilakukan antara koperasi dengan usaha anggotanya (Deputi Bidang 

Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013). 

 

Pendidikan dan pelatihan anggota adalah kegiatan yang dilakukan koperasi 

untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota koperasi, diukur dengan 

menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika pendidikan dan pelatihan 

anggota termasuk kategori sangat baik, skor 4 diberikan jika pendidikan dan 

pelatihan anggota termasuk kategori baik, skor 3 diberikan jika pendidikan 

dan pelatihan anggota termasuk kategori cukup baik, skor 2 diberikan jika 

pendidikan dan pelatihan anggota termasuk kategori kurang baik, dan skor 1 

diberikan jika pendidikan dan pelatihan anggota termasuk kategori tidak baik. 

 

Keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan anggota adalah usaha 

produktif yang dilakukan anggota yang sesuai dengan usaha koperasi, diukur 

dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika rasio keterkaitan usaha 

koperasi dengan anggota mencapai lebih dari 80%, skor 4 diberikan jika rasio 

keterkaitan usaha koperasi dengan anggota mencapai 61% sampai 80%, skor 3 

diberikan jika rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota mencapai 41% 

sampai 60%, skor 2 diberikan jika rasio keterkaitan usaha koperasi dengan 

anggota mencapai 21% sampai 40%, dan skor 1 diberikan jika rasio 

keterkaitan usaha koperasi dengan anggota mencapai kurang dari 21%. 

 

Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota adalah berlangsungnya usaha 

anggota yang memanfaatkan layanan produk atau jasa yang diberikan oleh 
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koperasi, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika rasio 

transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota mencapai lebih dari 80%, skor 

4 diberikan jika rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota 

mencapai 61% sampai 80%, skor 3 diberikan jika rasio transaksi usaha 

koperasi dengan usaha anggota mencapai 41% sampai 60%, skor 2 diberikan 

jika rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota mencapai 21% 

sampai 40%, dan skor 1 diberikan jika rasio transaksi usaha koperasi dengan 

usaha anggota mencapai kurang dari 21%. 

 

Pelayanan yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota menunjukkan 

kemampuan Koperasi Amanah dalam memberikan pelayanan yang dapat 

dinikmati oleh masyarakat umum diukur berdasarkan jumlah layanan 

usaha/kegiatan untuk masyarakat dibandingkan dengan total potensi layanan 

usaha/kegiatan yang ada, dengan menggunakan skor 1-5.  Skor 5 diberikan 

jika rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-

anggota termasuk kategori sangat tinggi, skor 4 diberikan jika rasio pelayanan 

usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota termasuk 

kategori tinggi, skor 3 diberikan jika rasio pelayanan usaha koperasi yang 

dapat dinikmati masyarakat non-anggota termasuk kategori cukup, skor 2 

diberikan jika rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non-anggota termasuk kategori rendah, dan skor 1 diberikan jika 

rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-anggota 

termasuk kategori sangat rendah. 
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Dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial adalah jumlah besaran dan yang 

disisihkan dari anggaran dan belanja koperasi untuk pelayanan sosial kepada 

masyarakat dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja koperasi secara 

keseluruhan, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika 

persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat 

dinikmati masyarakat mencapai lebih dari 5%, skor 4 diberikan jika persentase 

besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati 

masyarakat mencapai 4% sampai 5%, skor 3 diberikan jika persentase besaran 

dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat 

mencapai 2% sampai 3%, skor 2 diberikan jika persentase besaran dana yang 

disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat mencapai 

1%, dan skor 1 diberikan jika tidak ada besaran dana yang disisihkan untuk 

pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat. 

 

Kemudahan mendapatkan sumber informasi bisnis adalah kemampuan 

koperasi dalam menyediakan informasi bisnis yang dibutuhkan untuk 

pengembangan usaha/kegiatan masyarakat, diukur berdasarkan jumlah 

informasi bisnis yang dapat dimanfaatkan masyarakat dibandingkan dengan 

total informasi yang tersedia di koperasi, dengan menggunakan skor 1-5, skor 

5 diberikan jika tingkat sebaran mencapai kurang dari 80%, skor 4 diberikan 

jika tingkat sebaran antara 60% sampai 80%, skor 3 diberikan jika tingkat 

sebaran antara 40% sampai 59%, skor 2 diberikan jika tingkat sebaran antara 

20% sampai 39%, dan skor 1 diberikan jika tingkat sebaran mencapai kurang 

dari 20%. 
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Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan koperasi adalah respon 

masyarakat dengan adanya koperasi di lingkungannya, diukur dengan 

menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika tanggapan masyarakat sekitar 

terhadap keberadaan koperasi sangat baik, skor 4 diberikan jika tanggapan 

masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi baik, skor 3 diberikan jika 

tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi cukup baik, skor 

2 diberikan jika tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi 

kurang baik, dan skor 1 diberikan jika tanggapan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan koperasi tidak baik. 

 

Kontribusi terhadap pembangunan daerah adalah ketaatan koperasi sebagai 

wajib pajak dalam membayar pajak serta berbagai dukungan sumberdaya dari 

koperasi terhadap kegiatan pembangunan daerah, diukur berdasarkan jumlah 

kepemilikan NPWP dan nomor identitas/ retribusi daerah lainnya, serta 

ketaatan koperasi dalam membayar pajak (Deputi Bidang Kelembagaan 

Koperasi dan UKM, 2013). 

 

Ketaatan membayar pajak adalah kemampuan koperasi untuk mentaati aturan-

aturan dalam pembayaran pajak yang dibebankan kepada koperasi serta 

ketepatan koperasi dalam membayar pajak, diukur dengan menggunakan skor 

1-5, skor 5 diberikan jika koperasi membayar lebih cepat dari waktu yang 

ditentukan, skor 4 diberikan jika koperasi membayar sesuai dengan waktu 

yang ditentukan, skor 3 diberikan jika koperasi terlambat membayar sampai 

seminggu dari waktu yang ditentukan, skor 2 diberikan jika koperasi terlambat 
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membayar lebih dari seminggu, dan skor 1 diberikan jika koperasi tidak 

membayar pajak pada tahun ini. 

 

Penyerapan tenaga kerja adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar 

koperasi menyerap tenaga kerja dari lingkungan, diukur dengan menggunakan 

skor 1-5., skor 5 diberikan jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja 

mencapai kurang dari 15%, skor 4 diberikan jika pertumbuhan penyerapan 

tenaga kerja mencapai 10% sampai 14,9%, skor 3 diberikan jika pertumbuhan 

penyerapan tenaga kerja mencapai 5% sampai 9,9%, skor 2 diberikan jika 

pertumbuhan penyerapan tenaga kerja mencapai 0,1% sampai 4,9%, dan skor 

1 diberikan jika tidak ada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. 

 

Upah karyawan adalah jumlah uang yang diterima karyawan sebagai balas 

jasa atas pekerjaan yang dilakukan kepada koperasi, dapat dilihat dari besar 

upah karyawan rata-rata dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR) 

yang ditetapkan, diukur dengan menggunakan skor 1-5, skor 5 diberikan jika 

rasio tingkat upah karyawan mencapai di atas 200%, skor 4 diberikan jika 

rasio tingkat upah karyawan mencapai 151% sampai 200%, skor 3 siberikan 

jika rasio tingkat upah karyawan mencapai 101% sampai 150%, skor 2 

diberikan jika rasio tingkat upah karyawan mencapai 81% sampai 100%, dan 

skor 1 diberikan jika rasio tingkat upah karyawan sampai dengan 80%. 

 

Kepuasan anggota adalah perasaan senang atau kecewa seorang anggota 

koperasi yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap pelayanan 

yang diberikan dengan harapannya. 
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Tangibles adalah kemampuan koperasi dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada anggota melalui penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik serta keadaan lingkungan sekitar koperasi. 

 

Reliability adalah kemampuan koperasi untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan kepada anggota secara akurat dan terpercaya. 

 

Responsiveness adalah kemampuan koperasi untuk memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat kepada anggota dengan penyampaian informasi yang 

jelas. 

 

Assurance adalah kemampuan koperasi dalam memberikan jaminan terhadap 

anggota. 

 

Emphaty adalah kemampuan koperasi dalam memberikan perhatian personal 

terhadap anggotanya. 

 

Neraca menggambarkan posisi keuangan koperasi pada waktu tertentu, yang 

terdiri dari semua ikhtisar dari semua hak milik dan hutang usaha serta 

penanaman modal yang telah dilakukan anggota. 

 

Laporan rugi/laba menggambarkan hasil usaha dalam periode tertentu. 

 

Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

memenuhi kewajiban perusahaan dengan segera/jangka pendek, dengan cara 

pembagian total harta lancar terhadap total hutang lancar, dinyatakan dalam 

satuan persen (%). 
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Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang, dengan cara pembagian 

total hutang terhadap total harta, dinyatakan dalam satuan persen (%). 

 

Rasio profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

koperasi dalam menghasilkan keuntungan, dengan cara membandingkan 

antara keuntungan atau SHU yag diperoleh dari kegiatan pokok koperasi 

dengan pendapatan bruto yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

tersebut, dinyatakan dalam satuan persen (%). 

 

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

mengelola aktivitas usahanya, dengan cara menggunakan rasio perputaran 

piutang, dinyatakan dalam satuan persen (%). 

 

Rasio tingkat upah adalah rasio yang mengukur perbandingan antara besar 

upah karyawan rata-rata terhadap besarnya upah minimum yang berlaku, 

dinyatakan dalam persen (%). 

 

Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh koperasi yang terdiri dari aktiva 

lancar, aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva lain-lain, dinyatakan 

dalam rupiah (Rp). 

 

Aktiva lancar adalah aktiva yang secara normal dapat ditransformasikan 

menjadi kas dalam jangka waktu setahun atau sebelum berakhirnya siklus 

produksi, dinyatakan dalam rupiah (Rp). 
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Aktiva kewajiban adalah aktiva yang memiliki umur kegunaan relatif 

permanen atau jangka panjang, dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

 

Modal adalah selisih antar jumlah aktiva dan jumlah kewajiban, dinyatakan 

dalam rupiah (Rp). 

 

C.  Lokasi, Responden dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di Koperasi Amanah, Kecamatan Langkapura Kota 

Bandar Lampung.  Lokasi ditentukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa Koperasi Amanah merupakan koperasi yang 

beranggotakan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

mengusahakan produk pertanian lokal. 

 

Responden pada penelitian ini merupakan seluruh anggota aktif di Koperasi 

Amanah yang merupakan pengusaha UMKM seperti keripik pisang, gula aren, 

madu, kopi dan olahan ikan.  Menurut Wirartha (2006), jumlah sampel yang 

kurang dari 100 sebaiknya digunakan seluruhnya untuk mengecilkan 

kemungkinan salah dalam menarik kesimpulan.  Untuk mengetahui persepsi 

anggota terhadap kinerja kepengurusan koperasi digunakan 10 orang anggota 

secara acak (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013).  

Koperasi Amanah memiliki anggota aktif sebanyak 68 orang, oleh karena itu, 

penelitian ini melibatkan seluruh anggota populasi karena jumlah populasi 

pada lokasi penelitian kurang dari 100. Waktu pengambilan data dimulai 

bulan Juni s/d Agustus 2015. 
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D.  Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.  Data 

primer diperoleh dari pengurus, anggota dan karyawan Koperasi Amanah 

dengan cara melakukan wawancara langsung dengan teknik wawancara 

terstruktur secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.  Data sekunder diperoleh 

dari data yang dicatat secara sistematis dan dikutip secara langsung dari 

Koperasi Amanah, seperti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, laporan 

pertanggungjawaban, dan laporan keuangan.  Selain itu, data sekunder juga 

bersumber dari berbagai kepustakaan dan instansi-instansi pemerintah yang 

terkait dalam penelitian ini, seperti data yang diambil dari Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Provinsi Lampung. 

 

E.  Metode Analisis Data 

 

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama dan ke dua 

adalah metode analisis deskriptif.  Indikator yang digunakan untuk 

mengetahui kinerja badan usaha koperasi adalah yaitu badan usaha aktif, 

kinerja usaha yang semakin sehat, kohesivitas dan partisipasi anggota, 

orientasi kepada pelayanan anggota, dan pelayanan terhadap masyarakat.  

Untuk mengetahui kontribusi koperasi terhadap pembangunan digunakan 

ketaatan koperasi membayar pajak, rasio pertumbuhan penyerapan tenaga 

kerja, rasio tingkat upah karyawan.  Untuk  menganalisis tingkat kepuasan 

anggota terhadap kinerja pelayanan yang diberikan digunakan metode Service 
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Quality (ServQual) dan Importance Performance Analysis (IPA).  Sebelum 

dilakukan analisis kepuasan anggota Koperasi Amanah, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada kuesioner.  Metode pengolahan 

data dilakukan dengan metode tabulasi menggunakan Microsoft Excell dan 

SPSS 17. 

 

1.  Metode Analisis Data Tujuan Pertama 

 

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu untuk mengetahui kinerja badan 

usaha Koperasi Amanah digunakan lima variabel, yaitu badan usaha aktif, 

kinerja usaha yang semakin sehat, kohesivitas dan partisipasi anggota, 

orientasi kepada pelayanan anggota, dan pelayanan terhadap masyarakat 

yang mengacu pada buku pedoman pemeringkatan koperasi.  Data yang 

telah didapat melalui kuesioner kemudian diolah dengan pedoman 

dasar/standar (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2013): 

 

a.  Badan Usaha Aktif 

Badan usaha aktif adalah variabel yang menunjukkan berjalannya 

mekanisme manajemen koperasi.  Badan usaha aktif diukur 

menggunakan indikator penyelenggaraan rapat, manajemen 

pengawasan, RK dan RAPBD, kondisi operasional, kinerja 

kepengurusna, tertib admnistrasi, sistem informasi, dan akses informasi.  

Indikator-indikator tersebut kemudian diberikan bobot dan nilai: 
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 Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus/Pengawas 

dalam satu tahun buku sesuai ketentuan dan kebutuhan (bobot= 3) 

 

Rapat anggota adalah rapat koperasi yang dihadiri oleh seluruh 

(perwakilan) anggota.  Rapat pengurus adalah rapat koperasi yang 

dihadiri oleh pengurus saja.  Rapat pengawas adalah rapat koperasi 

yang dihadiri oleh pengawas saja.  Rapat gabungan pengurus dan 

pengawas adalah rapat kopearsi yang dihadiri oleh pengurus dan 

pengawas sekaligus.  Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Semua kegiatan rapat koperasi pernah 

diselenggarakan (Rapat Pengurus, Rapat Pengawas, 

Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas, serta Rapat 

Anggota) baik tahunan maupun non-tahunan 

(nilai 5) 

b. Salah satu rapat koperasi dimaksud yang tidak 

diselenggarakan 
(nilai 4) 

c. Ada dua rapat koperasi dimaksud yang tidak 

diselenggarakan 
(nilai 3) 

d. Hanya ada satu rapat koperasi yang diselenggarakan (nilai 2) 

e. Semua kegiatan Rapat Koperasi tidak pernah 

diselenggarakan 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Manajemen Pengawasan (bobot= 3) 

Manajemen pengawasan menunjukkan kegiatan pengawasan (audit) 

terhadap koperasi yang dilakukan baik oleh pengawas koperasi, 

auditor independen, maupun sekaligus keduanya, disertai dengan 

hasil auditnya.  Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Dilakukan oleh Auditor Independen dengan hasil 

“wajar tanpa syarat” 
(nilai 5) 

b. Dilakukan oleh Auditor Independen dengan hasil 

“wajar dengan catatan 
(nilai 4) 

c. Dilakukan oleh Auditor Independen dengan hasil 

“tanpa pendapat” 
(nilai 3) 

d. Dilakukan oleh Auditor Independen dengan hasil 

“menolak memberikan opini” 
(nilai 2) 

e. Pengawasan hanya dilakukan oleh Pengawas 

Koperasi 
(nilai 1) 
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Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Keberadaan dan tingkat realisasi Rencana Kerja (RK) serta Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) (bobot= 2) 

 

Proses perencanaan RK harus realistis dan obyektif agar didukung 

oleh semua anggota.  Dengan adanya dukungan dari anggota, 

seharusnya apa yang sudah direncanakan dapat dicapai semuanya.  

Penilaian untuk keberadaan dan tingkat realisasi RK serta RAPB 

adalah: 

a. RK dan RAPB dirumuskan tertulis dengan jelas, 

disahkan oleh RA, dengan tingkat realisasi RK 

mencapai > 80% 

(nilai 5) 

b. RK dan RAPB dirumuskan tertulis dengan jelas, 

disahkan oleh RA, dengan tingkat realisasi RK 

mencapai 61% - 80% 

(nilai 4) 

c. RK dan RAPB dirumuskan tertulis dengan jelas, 

disahkan oleh RA, dengan tingkat realisasi RK 

mencapai 41% - 60% 

(nilai 3) 

d. RK dan RAPB dirumuskan tertulis dengan jelas, 

disahkan oleh RA, dengan tingkat realisasi RK 

mencapai < 41% 

(nilai 2) 

e. RK dan RAPB tidak dirumuskan dengan jelas (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha yang dilakukan (bobot= 2) 

Kondisi operasional kegiatan/usaha menunjukkan berlangsungnya 

aktivitas bisnis koperasi yang ditandai dengan jumlah unit usaha 

yang dimiliki koperasi, disertai dengan ijin-ijin usaha koperasi yang 

masih berlaku, seperti SIUP, NPWP, SITU dan lainnya.  Rasio 

kondisi operasional kegiatan/usaha koperasi dapat diukur 

menggunakan rumus: 
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Penilaian rasio kondisi operasional kegiatan/usaha yang diberikan 

adalah: 

a. Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha >80%, atau 

“sangat baik” 
(nilai 5) 

b. Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha 71% - 80%, 

atau “baik” 
(nilai 4) 

c. Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha 61% - 70%, 

atau “cukup baik” 
(nilai 3) 

d. Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha 51% - 60%, 

atau “kurang baik” 
(nilai 2) 

e. Rasio kondisi operasional kegiatan/usaha <51%, atau 

“buruk” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Kinerja Kepengurusan (bobot = 2) 

Kinerja kepengurusan dilakukan untuk menggambarkan kondisi 

kelembagaan dari koperasi berkualitas.  Terkait dengan pelayanan 

yang diberikan koperasi kepada anggota, maka informasi ini 

didapatkan dari persepsi anggota.  Data bersifat persepsional, untuk 

menghindari bias data ini didapatkan dari tujuh item penilaian yang 

harus diisi oleh 10 orang anggota (Deputi Bidang Kelembagaan 

Koperasi dan UKM, 2013).  Masing- masing mempunyai pilihan 

penilaian 1-5.  Skor maksimal, jika semua item penilaian dinilai 

sempurna adalah 350 (7x10x5), dan skor minimal adalah 70 

(7x10x1) jika semua jawaban tidak ada.  Penilaian yang diberikan: 

a. Kinerja kepengurusan dengan skor 295-350, atau 

“sangat baik” 
(nilai 5) 

b. Kinerja kepengurusan dengan skor 239-294, atau 

“baik” 
(nilai 4) 

c. Kinerja kepengurusan dengan skor 182-238, atau 

“cukup baik” 
(nilai 3) 

d. Kinerja kepengurusan dengan skor 126-181, atau 

“kurang baik” 
(nilai 2) 

e. Kinerja kepengurusan dengan skor kurang dari 126, 

atau “buruk” 
(nilai 1) 
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Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Tertib administrasi (organisasi, usaha, dan keuangan) (bobot= 3) 

Tertib administrasi organisasi adalah pengelolaan buku-buku 

kelengkapan koperasi.  Tertib administrasi usaha adalah pengelolaan 

buku catatan transaksi usaha koperasi baik dengan anggota maupun 

non anggota.  Tertib administrasi keuangan adalah penerapan norma-

norma akuntasi koperasi.  Secara keseluruhan terdapat 11 item 

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

dan 0.  Skor maksimal, jika semua item penilaian dinilai sempurna 

(ada dan dikelola) adalah 22 (11x2), dan skor minimal 0 (11x0), jika 

semua jawaban bernilai tidak sempurna (tidak ada).  Penilaian yang 

diberikan adalah: 

a. Tertib administrasi dengan skor 17-22, atau “sangat 

baik” 
(nilai 5) 

b. Tertib administrasi dengan skor 13-16, atau “baik” (nilai 4) 

c. Tertib administrasi dengan skor 9-12, atau “cukup 

baik” 
(nilai 3) 

d. Tertib administrasi dengan skor 5-8, atau “kurang 

baik” 
(nilai 2) 

e. Tertib administrasi dengan skor < 5, atau “sangat 

rendah” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Keberadaan sistem informasi (bobot= 2) 

Keberadaan sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur 

formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, 

dan didistribusikan kepada anggota.  Penilaian yang diberikan 

adalah: 
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a. Memiliki sistem informasi dan sudah keseluruhan 

diaplikasikan 
(nilai 5) 

b. Memiliki sistem informasi dan baru sebagian 

diaplikasikan 
(nilai 4) 

c. Memiliki sistem informasi dan belum diaplikasikan (nilai 3) 

d. Sedang menyusun sistem informasi (nilai 2) 

e. Tidak memiliki sistem informasi (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Kemudahan untuk mendapatkan (akses) informasi (bobot= 2) 

Indikator ini memiliki empat item penilaian, yang masing-masing 

mempunyai pilihan penilaian 3,2, dan 1.  Skor maksimal yang 

diperoleh, jika semua item penilaian dinilai sempurna (semua bisa 

mendapatkan informasi) adalah 12 (4x3), dan skor minimal 4 (4x1), 

jika semua jawaban bernilai tidak sempurna (tidak dapat 

mendapatkan).  Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan 

skor 11-12, atau “sangat mudah” 
(nilai 5) 

b. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan 

skor 9-10, atau “mudah” 
(nilai 4) 

c. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan 

skor 8, atau “cukup mudah” 
(nilai 3) 

d. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan 

skor 6-7, atau “agak sulit” 
(nilai 2) 

e. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan 

skor 4-5, atau “sulit” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

b.  Kinerja Usaha yang Sehat 

Kinerja usaha adalah bentuk penilaian kinerja koperasi yang didasarkan 

kepada struktur permodalan, kondisi keuangan, kemampuan bersaing, 

strategi bersaing, dan inovasi.  Indikator-indikator tersebut kemudian 

diberikan bobot dan nilai: 
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 Struktur permodalan (bobot= 3) 

Struktur permodalan adalah proporsi modal sendiri terhadap modal 

yang berasal dari luar.  Struktur permodalan dapat diukur 

menggunakan rumus: 

                

               
        

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

 
a. Rasio struktur permodalan 60%-100%, atau “sangat 

ideal” 
(nilai 5) 

b. Rasio struktur permodalan 40%-59%, atau “ideal” (nilai 4) 

c. Rasio struktur permodalan 20%-39%, atau “cukup 

ideal” 
(nilai 3) 

d. Rasio struktur permodalan 101%-125%, atau “kurang 

ideal” 
(nilai 2) 

e. Rasio struktur permodalan < 20% atau >125%, atau 

“tidak ideal” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Tingkat kesehatan kondisi keuangan 

Tingkat kesehatan kondisi keuangan dilihat dari empat rasio, yaitu 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas, di mana masing-

masing rasio tersebut memiliki beberapa ukuran. 

(1) Likuiditas (bobot= 3) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan koperasi dalam melunasi 

kewajiban dengan segera/jangka pendek.  Standar yang baik 

untuk rasio ini adalah 200 persen.  Rasio likuiditas dapat dihitung 

menggunakan rumus: 
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Penilaian yang diberikan adalah: 

 
a. Likuiditas 175%-200%, atau “sangat ideal” (nilai 5) 

b. Likuiditas 150%-174%, atau “ideal” (nilai 4) 

c. Likuiditas 125%-149%, atau “ cukup ideal” (nilai 3) 

d. Likuiditas 100%-124%, atau “ kurang ideal” (nilai 2) 

e. Likuiditas < 100% atau > 200%, atau “tidak ideal” (nilai 1) 

  

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

(2) Solvabilitas (bobot= 3) 

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan koperasi 

dalam membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang.  

Standar yang baik untuk rasio ini adalah 150 persen.  Rasio 

solvabilitas dapat diukur menggunakan rumus: 

             
            

               
        

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Solvabilitas 135%-150%, atau “sangat ideal” (nilai 5) 

b. Solvabilitas 120%-134%, atau “ideal” (nilai 4) 

c. Solvabilitas 105%-119%, atau “cukup ideal” (nilai 3) 

d. Solvabilitas 90%-104%, atau “kurang ideal” (nilai 2) 

e. Solvabilitas < 90% atau > 150%, atau “tidak ideal” (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

(3) Profitabilitas (bobot= 3) 

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan koperasi 

dalam menghasilkan keuntungan.  Standar yang baik untuk rasio 

ini adalah > 15 persen.  Rasio profitabilitas dapat diukur 

menggunakan rumus: 
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Penilaian yang diberikan adalah:  

a. Profitabilitas > 15%, atau “sangat baik” (nilai 5) 

b. Profitabilitas 12%-15% atau “baik” (nilai 4) 

c. Profitabilitas 8%-11%, atau “cukup baik” (nilai 3) 

d. Profitabilitas 4%-7%, atau “kurang baik” (nilai 2) 

e. Profitabilitas < 4%, atau “buruk” (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

(4) Aktivitas (bobot= 3) 

Rasio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan koperasi 

dalam mengelola aktivitas usahanya.  Standar yang baik untuk 

rasio ini adalah > 100 persen.  Untuk menggambarkan kondisi 

aktivitas dalam koperasi ini digunakan rasio perputaran piutang, 

yang rumusnya: 

                         
       

                   
        

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Rasio perputaran piutang > 100%, atau “sangat 

efektif” 
(nilai 5) 

b. Rasio perputaran piutang 75%-100%, atau “efektif” (nilai 4) 

c. Rasio perputaran piutang 50%-74%, atau “cukup 

efektif” 
(nilai 3) 

d. Rasio perputaran piutang 25%-49%, atau “kurang 

efektif” 
(nilai 2) 

e. Rasio perputaran piutang < 25%, atau “tidak efektif” (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
 

 Kemampuan bersaing koperasi (bobot= 3) 

Kemampuan bersaing koperasi diukur menggunakan 5 faktor 

kekuatan persaingan, yaitu persaingan diantara perusahaan-

perusahaan pesaing yang ada, masuknya pendatang baru, ancaman 

produk pengganti/subtitusi, kekuatan penawaran pembeli, dan 
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kekuatan penawaran pemasok.  Masing-masing mempunyai pilihan 

penilaian 1 dan 0.  Skor maksimal diperoleh jika semua item 

penilaian memperoleh nilai sempurna (ya) yang besarnya adalah 5 

(5x1), sedangkan skor minimal adalah sebesar 0 (5x0) jika semua 

jawaban bernilai tidak sempurna (tidak).  Penilaian yang diberikan: 

a. Kemampuan bersaing industri dengan skor 4-5, atau 

“sangat tinggi” 
(nilai 5) 

b. Kemampuan bersaing industri dengan skor 3, atau 

“tinggi” 
(nilai 4) 

c. Kemampuan bersaing industri dengan skor 2, atau 

“cukup” 
(nilai 3) 

d. Kemampuan bersaing industri dengan skor 1, atau 

“rendah” 
(nilai 2) 

e. Kemampuan bersaing industri dengan skor 0, atau 

“sangat rendah” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
 

 Strategi bersaing koperasi (bobot= 3) 

Strategi bersaing koperasi diukur menggunakan 6 item penilaian, 

yaitu diferensiasi, biaya rendah, fokus, kepeloporan, dan sinergi.  

Masing-masing mempunyai pilihan penilaian 2,1, dan 0.  Skor 

maksimal diperoleh jika semua item penilaian memperoleh nilai 

sempurna (ya) dan jumlahnya adalah 12 (6x2), sedangkan skor 

minimal sebesar 0 (6x0), yaitu jika semua jawaban bernilai tidak 

sempurna (tidak).  Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Strategi bersaing koperasi dengan skor 10-12, atau 

“sangat baik” 
(nilai 5) 

b. Strategi bersaing koperasi dengan skor 7-9, atau 

“baik” 
(nilai 4) 

c. Strategi bersaing koperasi dengan skor 6, atau 

“cukup” 
(nilai 3) 

d. Strategi bersaing koperasi dengan skor 3-5, atau 

“kurang baik” 
(nilai 2) 

e. Strategi bersaing koperasi dengan skor 0-2, atau 

“buruk” 
(nilai 1) 
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Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Inovasi yang dilakukan (bobot= 2) 

Inovasi diukur berdasarkan keberadaan produk/jasa baru yang ditawarkan 

koperasi dalam tahun yang bersangkutan.  Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Terdapat lebih dari tiga produk/jasa baru dalam satu 

tahun terakhir 
(nilai 5) 

b. Terdapat tiga produk/jasa baru dalam satu tahun 

terakhir 
(nilai 4) 

c. Terdapat dua produk/jasa baru dalam satu tahun 

terakhir 
(nilai 3) 

d. Hanya ada satu produk/jasa baru dalam satu tahun 

terakhir 
(nilai 2) 

e. Tidak ada produk/jasa baru dalam satu tahun terakhir (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

c.  Kohesivitas dan Partisipasi Anggota 

Kohesivitas adalah rasa keterkaitan antar anggota koperasi dalam 

rangka membangun kebersamaan.  Kohesivitas dan partisipasi anggota 

dinilai berdasarkan kepada kohesivitas anggota, rasio peningkatan 

jumlah anggota, persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan 

wajib, persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan 

simpanan wajib, rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota 

kepada koperasi, tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota, 

dan pola pengkaderan.  Indikator-indikator tersebut kemudian diberikan 

bobot dan nilai: 

 Kohesivitas anggota 

Kohesivitas anggota diukur berdasarkan jumlah transaksi anggota, 

jumlah transaksi non-anggota, serta rasio pembagian SHU terhadap 
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jasa usaha yang mencerminkan partisipasi bruto anggota dalam 

transaksi usaha. 

(1) Rasio transaksi anggota (partisipasi bruto) dibandingkan non-

anggota (bobot= 2), dapat diukur menggunakan rumus: 

                   

           
        

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Rasio transaksi anggota tercatat hingga lebih dari 

400% 
(nilai 5) 

b. Rasio transaksi anggota tercatat 301%-400% (nilai 4) 

c. Rasio transaksi anggota tercatat 201%-300% (nilai 3) 

d. Rasio transaksi anggota tercatat 101%-200% (nilai 2) 

e. Rasio transaksi anggota tercatat 100% atau kurang (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

(2) Rasio besaran SHU terhadap transaksi usaha anggota (partisipasi 

anggota dalam transaksi usaha) (bobot= 1), dapat diukur 

menggunakan rumus: 

    

                   
         

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Rasio SHU terhadap transaksi anggota tercatat lebih 

dari 12,5% 
(nilai 5) 

b. Rasio SHU terhadap transaksi anggota tercatat 

10,1%-12,5% 
(nilai 4) 

c. Rasio SHU terhadap transaksi anggota tercatat 

7,51%-10% 
(nilai 3) 

d. Rasio SHU terhadap transaksi anggota tercatat 5,1%-

7,5% 
(nilai 2) 

e. Rasio SHU terhadap transaksi anggota tercatat 

kurang dari 5% 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
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 Rasio peningkatan jumlah anggota (bobot= 3) 

Persentase peningkatan jumlah anggota dapat diukur menggunakan 

rumus: 

                                  

                 
         

 

Penilaian yang diberikan adalah: 
 

a. Persentase peningkatan jumlah anggota > 10%, atau 

“sangat tinggi”  
(nilai 5) 

b. Persentase peningkatan jumlah anggota 7,1%-10%, 

atau “tinggi” 
(nilai 4) 

c. Persentase peningkatan jumlah anggota 4,1%-7%, 

atau “cukup tinggi” 
(nilai 3) 

d. Persentase peningkatan jumlah anggota 0,1%-4%, 

atau “rendah” 
(nilai 2) 

e. Persentase peningkatan jumlah anggota 0%, atau 

“tidak meningkat” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
 

 Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib 

(bobot = 3) 

 

Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan wajib dapat 

diukur menggunakan rumus: 

                                          

                                               
         

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

 
a. Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan 

wajib > 87,5%, “sangat tinggi” 
(nilai 5) 

b. Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan 

wajib75,5%-87,5%, “tinggi” 
(nilai 4) 

c. Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan 

wajib 63%-75%, cukup tinggi” 
(nilai 3) 

d. Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan 

wajib 50%-62,5%, “rendah” 
(nilai 2) 

e. Persentase jumlah anggota yang melunasi simpanan 

wajib < 50%, “sangat rendah” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
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 Persentase besaran simpanan selain simpanan pokok dan simpanan 

wajib (bobot= 3) 

 

Rasio tingkat partisipasi simpanan lain-lain dapat diukur 

menggunakan rumus: 

                                                 

                           
         

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

 
a. Rasio peningkatan simpanan lain-lain > 15% (nilai 5) 

b. Rasio peningkatan simpanan lain-lain antara 10%-

15% 
(nilai 4) 

c. Rasio peningkatan simpanan lain-lain antara 5%-9% (nilai 3) 

d. Rasio peningkatan simpanan lain-lain antara 1%-4% (nilai 2) 

e. Rasio peningkatan simpanan lain-lain 0%, atau 

kurang 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
 

 Rasio peningkatan jumlah penyertaan modal anggota kepada 

Koperasi (bobot= 3) 

 

Rasio peningkatan penyertaan dapat diukur menggunakan rumus: 

                                                                    

                                 
         

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Rasio peningkatan penyertaan modal anggota > 3% (nilai 5) 

b. Rasio peningkatan penyertaan modal anggota antara 

2,1%-3% 
(nilai 4) 

c. Rasio peningkatan penyertaan modal anggota antara 

1,1%-2% 
(nilai 3) 

d. Rasio peningkatan penyertaan modal anggota antara 

0,9%-1% 
(nilai 2) 

e. Rasio peningkatan penyertaan modal anggota < 0,9% (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
 

 Tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota (bobot= 3) 

Tingkat pemanfaatan pelayanan dapat diukur menggunakan rumus: 
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Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Tingkat pemanfaatan pelayanan lebih dari 85% (nilai 5) 

b. Tingkat pemanfaatan pelayanan 70%-85% (nilai 4) 

c. Tingkat pemanfaatan pelayanan 55%-69% (nilai 3) 

d. Tingkat pemanfaatan pelayanan 40%-54% (nilai 2) 

e. Tingkat pemanfaatan pelayanan kurang dari 40% (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
 

 Pola pengkaderan (bobot= 3) 

Terdapat tiga item penilaian yang masing-masing mempunyai 

pilihan penilaian 1 dan 0.  Skor maksimal jika semua item penilaian 

dinilai sempurna (ya) adalah 3 (3x1), dan skor minimal adalah 0 

(3x0) jika semua jawaban bernilai tidak sempurna (tidak).  Penilaian 

yang diberikan adalah: 

a. Skor yang diperoleh= 3, dan jumlah kader yang 

menjadi pengurus separuh atau lebih 
(nilai 5) 

b. Skor yang diperoleh= 3, tanpa ada informasi jumlah 

kader yang menjadi pengurus 
(nilai 4) 

c. Skor yang diperoleh= 2 (nilai 3) 

d. Skor yang diperoleh= 1 (nilai 2) 

e. Skor yang diperoleh= 0 (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

d.  Orientasi kepada Pelayanan Anggota 

Orientasi kepada pelayanan anggota adalah bentuk penilaian kinerja 

koperasi yang diukur menggunakan indikator pendidikan dan pelatihan 

anggota, keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota, 

dan transaksi usaha koperasi dengan usaha/kepentingan anggota.  

Indikator-indikator tersebut kemudian diberikan bobot dan nilai: 
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 Pendidikan dan pelatihan anggota 

Pendidikan dan pelatihan anggota adalah kegiatan yang dilakukan 

koperasi untuk meningkatkna kualitas dan kompetensi anggota 

koperasi.  Pendidikan anggota lebih mengarah kepada pembentukan 

pola pikir (kognitif) anggota terhadap pengetahuan yang terkait 

dengan kegiatan/usaha serta pola sikpa (afeksi) terkait dengan bisnis 

perkoperasian.  Pelatihan lebih mengarah kepada aspek praktis, yaitu 

bagaimana membangun keterampilan.  Pendidikan dan pelatihan 

dilihat dari model pelaksanaan, banyaknya jenis pendidikan dan 

pelatiha, serta banyankya jumlah anggota yang sudah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan.  Masing-masing diberikan bobot dan nilai: 

(1) Model pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (bobot= 2) 
 

a. Tertuang dalam program dan dilaksanakan 

sepenuhnya 
(nilai 5) 

b. Tertuang dalam program dan dilaksanakan sebagian (nilai 4) 

c. Tidak tertuang dalam program, namun dilaksanakan (nilai 3) 

d. Tertuang dalam program, namun tidak melaksanakan (nilai 2) 

e. Tidak pernah ada dalam program dan tidak pernah 

melaksanakan 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

(2) Banyaknya jenis pendidikan dan pelatihan yang pernah dilakukan 

dalam satu tahun terakhir (bobot= 2) 
 

a. Lima atau lebih jenis program pendidikan dan 

pelatihan 
(nilai 5) 

b. Empat jenis program pendidikan dan pelatihan (nilai 4) 

c. Tiga jenis program pendidikan dan pelatihan  (nilai 3) 

d. Satu atau dua jenis program pendidikan dan pelatihan (nilai 2) 

e. Tidak pernah menjalankan program pendidikan dan 

pelatihan apapun 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
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(3) Rasio anggota yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

(bobot= 2) 

 

Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat 

diukur menggunakan rumus: 

                                                  

                
         

 
a. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan > 80%, atau “sangat tinggi” 
(nilai 5) 

b. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan 60%-80%, atau “tinggi” 
(nilai 4) 

c. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan 40%-59%, atau “cukup tinggi” 
(nilai 3) 

d. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan 20%-39%, atau “rendah” 
(nilai 2) 

e. Rasio anggota yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan < 20%, atau “sangat rendah” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Keterkaitan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota 

(bobot= 7) 

 

Usaha anggota terkait dengan usaha koperasi adalah unit usaha yang 

dilakukan anggota yang berkesesuaian dengan usaha koperasi.  Rasio 

keterkaitan usaha koperasi dengan anggota dapat diukur 

menggunakan rumus: 

                                      

                          
         

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota > 

80% 
(nilai 5) 

b. Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota 

61%-80% 
(nilai 4) 

c. Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota 

41%-60% 
(nilai 3) 

d. Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota 

21%-40% 
(nilai 2) 

e. Rasio keterkaitan usaha koperasi dengan anggota < 

21% 
(nilai 1) 
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Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota (bobot= 7) 

Transaski usaha koperasi dengan usaha anggota adalah 

berlangsungnya aktivitas bisnis antara usaha koperasi dengan usaha 

anggota yang memanfaatkan layanan produk atau jasa yang 

diberikan oleh koperasi.  Transaksi anggota terhadap koperasi adalah 

jumlah berlangsungnya aktivitas bisnis antara usaha koperasi dengan 

usaha anggota, sedangkan transaksi seluruhnya adalah termasuk 

dengan transaksi yang dilakukan koperasi dengan non-anggota.  

Rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota dapat diukur 

menggunakan rumus: 

                               

                     
 x 100% 

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Rasio transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota 

> 80% 
(nilai 5) 

b. Rasio transaksi usaha koperasi dengan anggota 61%-

80% 
(nilai 4) 

c. Rasio transaksi usaha koperasi dengan anggota 41%-

60% 
(nilai 3) 

d. Rasio transaksi usaha koperasi dengan anggota 21%-

40% 
(nilai 2) 

e. Rasio transaksi usaha koperasi dengan anggota < 

21% 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

Survei tingkat kepuasan terhadap 10 orang anggota terkait dengan 

pelayanan yang diberikan koperasi, dihitung berdasarkan selisih 

antara jumlah skor atas apa yang dirasakan dengan jumlah skor atas 
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apa yang diharapkan (bobot= 9).  Penilaian yang diberikan untuk 

selisih antara persepsi dan harapan adalah: 

 
a. Jika selisih antara persepsi dan harapan positif, lebih 

dari 0,5 
(nilai 5) 

b. Jika selisih antara persepsi dan harapan positif, 

sampai dengan 0,5 
(nilai 4) 

c. Jika selisih antara persepsi dan harapan positif adalah 

nol 
(nilai 3) 

d. Jika selisih antara persepsi dan harapan negatif, 

sampai dengan -0,5 
(nilai 2) 

e. Jika selisih antara persepsi dan harapan negatif, lebih 

dari -0,5 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

e.  Pelayanan terhadap Masyarakat 

Pelayanan terhadap masyarakat adalah bentuk penilaian kinerja 

koperasi yang diukur menggunakan indikator pelayanan usaha koperasi 

yang dinikmati masyarakat non-anggota, persentase besaran dana yang 

disisihkan untuk pelayanan sosial yang dapat dinikmati masyarakat, 

kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang 

disebarkan oleh koperasi, dan tanggapan masyarakat sekitar terhadap 

keberadaan koperasi.  Indikator-indikator tersebut kemudian diberikan 

bobot dan nilai: 

 Pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati masyarakat non-

anggota (bobot= 1) 
 

Rasio pelayanan masyarakat non-anggota dapat dihitung 

menggunakan rumus: 
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Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota > 20%, atau “sangat tinggi” 
(nilai 5) 

b. Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota16% -20%, atau “tinggi” 
(nilai 4) 

c. Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota 11% -15%, atau “cukup” 
(nilai 3) 

d. Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota 5%-10%, atau “rendah” 
(nilai 2) 

e. Rasio pelayanan usaha koperasi yang dapat dinikmati 

masyarakat non anggota < 5%, atau “sangat rendah” 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
 

 Persentase besaran dana yang disisihkan untuk pelayanan sosial yang 

dapat dinikmati masyarakat (bobot= 1) 

 

Persentase besaran dana sosial dapat dihitung menggunakan rumus: 

                          

                 
         

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk 

pelayanan sosial yang dapat dinikmatai masyarakat, 

lebih dari 5% 

(nilai 5) 

b. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk 

pelayanan sosial yang dapat dinikmatai masyarakat 

4%-5% 

(nilai 4) 

c. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk 

pelayanan sosial yang dapat dinikmatai masyarakat 

2%-3% 

(nilai 3) 

d. Persentase besaran dana yang disisihkan untuk 

pelayanan sosial yang dapat dinikmatai masyarakat 

sampai dengan 1% 

(nilai 2) 

e. Tidak ada besaran dana yang disisihkan untuk 

pelayanan sosial yang dapat dinikmatai masyarakat 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
 

 Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi bisnis yang 

disebarkan oleh koperasi (bobot= 1) 

 

Tingkat sebaran informasi kepada masyarakat dapat dihitung 

menggunakan rumus: 
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Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Tingkat sebaran mencapai > 80% (nilai 5) 

b. Tingkat sebaran mencapai 60%-80% (nilai 4) 

c. Tingkat sebaran mencapai 40%-59% (nilai 3) 

d. Tingkat sebaran mencapai 20%-39% (nilai 2) 

e. Tingkat sebaran mencapai < 20% (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

 Tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi 

(bobot=1) 
 

Tanggapan masyarakat merupakan respon masyarakat dengan adanya 

koperasi di lingkungannya.  Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Sangat baik (nilai 5) 

b. Baik (nilai 4) 

c. Cukup baik (nilai 3) 

d. Kurang baik (nilai 2) 

e. Tidak baik (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

2.  Metode Analisis Data Tujuan Ke dua 

 

Untuk menjawab tujuan ke dua yaitu mengetahui kontribusi Koperasi 

Amanah terhadap pembangunan digunakan beberapa indikator, yaitu 

ketaatan koperasi dalam membayar pajak, pertumbahan penyerapan tenaga 

kerja oleh koperasi, dan tingkat upah karyawan koperasi.  Masing-masing 

indikator kemudian diberikan bobot dan nilai: 

a.  Ketaatan koperasi dalam membayar pajak (bobot= 2) 

 

Ketaatan membayar pajak adalah kemampuan koperasi untuk mentaati 

aturan-aturan dalam pembayaran pajak yang dibebankan kepada 

koperasi. 
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Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Membayar, lebih cepat dari waktu yang ditentukan (nilai 5) 

b. Membayar, sesuai dengan waktu yang ditentukan  (nilai 4) 

c. Membayar, terlambat sampai seminggu dari waktu 

yang ditentukan 
(nilai 3) 

d. Membayar, terlambat lebih dari seminggu dari waktu 

yang ditentukan 
(nilai 2) 

e. Tidak mebayar pajak pada tahun ini 
(nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

b.  Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh koperasi (bobot= 1) 

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja koperasi dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

                                

                     
        

 

Penilaian yang diberikan adalah: 

a. Rasio penyerapan TK Koperasi > 15,0% (nilai 5) 

b. Rasio penyerapan TK Koperasi 10,0% -14,9% (nilai 4) 

c. Rasio penyerapan TK Koperasi 5,0% - 9,9% (nilai 3) 

d. Rasio penyerapan TK Koperasi 0,1% - 4,9% (nilai 2) 

e. Tidak ada penyerapan TK Koperasi (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 

 

c.  Tingkat upah karyawan koperasi (bobot= 1) 

Rasio tingkat upah karyawan koperasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

                             

                               
          

 
a. Rasio tingkat upah karyawan mencapai di atas 200% (nilai 5) 

b. Rasio tingkat upah karyawan mencapai 151%-200% (nilai 4) 

c. Rasio tingkat upah karyawan mencapai 101%-150% (nilai 3) 

d. Rasio tingkat upah karyawan mencapai 81%-100% (nilai 2) 

e. Rasio tingkat upah karyawan sampai dengan 80% (nilai 1) 

 

Sumber: pedoman pemeringkatan koperasi oleh deputi bidang 

kelembagaan koperasi dan UKM, tahun 2013 
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3.  Metode Analisis Data Tujuan Ke tiga 

 

Untuk menjawab tujuan ke tiga menganalisis tingkat kepuasan anggota 

Koperasi Amanah terhadap kinerja pelayanan menggunakan metode 

Service Quality (ServQual) dan Importance Performance Analysis (IPA).  

Metode ServQual yaitu penilaian terhadap tingkat harapan dan tingkat 

persepsi/kinerja aktual, sedangkan metode IPA yaitu penilaian terhadap 

tingkat kepentingan dan tingkat persepsi/kinerja aktual.  Data diolah 

menggunakan Microsoft Ecxel.  Menganalisis tingkat kepuasan anggota 

terhadap kinerja pelayanan dengan menggunakan metode ServQual dan 

IPA menggunakan skala lima peringkat (skala likert).  Pertanyaan tersebut 

isinya menyangkut lima aspek, yaitu aspek tampilan fisik (tangibles), 

keterandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), kemampuan 

dalam memberikan jaminan (assurance), dan kemampuan dalam 

memberikan perhatian personal (empathy).  Perbedaan alat analisis 

ServQual dan IPA adalah analisis ServQual menghitung selisih antara 

tingkat harapan dengan kinerja, sedangkan dalam analisis IPA menghitung 

skor rata-rata tingkat harapan dengan kinerja.  Sebelumnya dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas kuesioner untuk mengetahui sejauh mana 

pertanyaan dalam kuesioner dapat dimengerti oleh responden 

(Singarimbun, 1995). 

 

a.  Uji validitas dan uji reliabilitas 

Uji validitas dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

responden menggunakan kuesioner terhadap 30 orang responden.  
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Dengan jumlah minimal 30 orang ini maka distribusi skor (nilai) akan 

lebih mendekati kurve normal.  Nilai validitas dapat diketahui dengan 

menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor 

total untuk mengetahui atribut yang valid.  Mencari korelasi dapat 

menggunakan rumus teknik Korelasi Product Momenet dari Pearson, 

dengan rumus (Sufren dan Natanael, 2010): 

 

......................(5) 

 

Keterangan : r      = koefisien korelasi (validitas) 

X    = skor pada subyek item n 

Y    = skor total subyek 

XY = skor pada subyek item n dikalikan skor total 

n     = banyaknya subjek 

 

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan 

dengan angka kritik tabel korelasi nilai – r.  Cara melihat angka kritik 

adalah dengan melihat baris n.  Pada penelitiaan ini, n sebanyak 30 

orang.  Pernyataan yang dinyatakan signifikan adalah pernyataan yang 

memiliki angka korelasi melebihi angka kritik taraf 5%, dan hal ini 

berarti bahwa pernyataan tersebut dinyatakan valid.  Bila angka korelasi 

yang diperoleh adalah di bawah angka kritik maka pernyataan tersebut 

tidak signifikan dan berarti pernyataan tersebut tidak valid.  Apabila 

dalam perhitungan ditemukan pernyataan yang ditemukan tidak valid 

(tidak signifikan pada tingkat 5%), kemungkinan pernyataan tersebut 

kurang baik susunan kata-kata atau kalimatnya dan bisa juga 
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disebabkan pertanyaan tersebut tidak dianggap penting oleh responden 

(Sufren dan Natanael, 2010).  

 

Uji reliabilitas merupakan tindakan pengujian terhadap kuesioner 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui dapat diandalkan 

(reliable) atau tidaknya suatu kuesioner.  Jika hasilnya tidak dapat 

diandalkan, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki 

kuesioner.  Jika hasilnya dapat diandalkan maka penelitian dapat 

dilanjutkan.  Arikunto (2002) menyatakan bahwa untuk mengukur 

reliabilitas, digunakan rumus Alpha, yaitu: 

 

..........................................(6) 

 

Keterangan : r II    = reliabilitas instrumen 

k      = banyaknya butir pertanyaan  

∑ σ b
2  

=
 
 jumlah varians butir 

Σ 1
2 

   = varians total 

 

Nilai reliabilitas yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai 

dari tabel r product moment.  Jika rII > r product moment pada taraf 

kepercayaan 95%, serta derajat kebebasan n, maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen yang digunakan telah dapat diandalkan (reliable) dan 

penelitian dapat dilakukan. 

 

b.  Service Quality (ServQual) 

Menurut Manullang (2008), kualitas suatu pelayanan umumnya 

berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 
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serta ketepatan dalam penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan.  Dari pengertian tersebut terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan 

(expected service) dan pelayanan yang diterima (perceived service).  

Pelayanan yang diharapkan (expected service) adalah bentuk pelayanan 

yang ingin didapatkan oleh anggota, sedangkan pelayanan yang 

diterima (perceived service) adalah bentuk pelayanan yang telah 

didapatkan oleh anggota.  Pengukuran kepuasan pada penelitian ini 

diukur berdasarkan apa yang dirasakan (persepsi) anggota tentang 

kinerja pelayanan koperasi dibandingkan dengan apa yang mereka 

harapkan.  Setelah  mendapatkan rata-rata tingkat harapan dan rata-rata 

tingkat persepsi,  kemudian skor rata-rata persepsi dikurangi dengan 

skor rata-rata harapan, sehingga diperoleh kesenjangan (gap).  Gap 

dihitung menggunakan rumus (Manullang, 2008): 

       –   ..................................................................(3) 

 

Keterangan : NK  = Nilai kesenjangan (gap) 

  X = Nilai persepsi/kinerja aktual 

    Z = Nilai harapan 

 

Jika NK= 0, maka tingkat pelayanan sama persis dengan yang 

diharapkan pelanggan.  Jika NK<0, maka tingkat pelayanan kurang dari 

yang diharapkan, dan jika NK>0, maka tingkat pelayanan sangat 

memuaskan pelanggan karena harapan lebih rendah dari realisasi yang 

dirasakan (Manullang, 2008). 
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c.  Importance Performance Analysis (IPA) 

Supranto (2006) menyatakan bahwa analisis IPA digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepentingan yang dirasakan anggota dari masing-

masing atribut yang tersedia dan untuk mengetahui kinerja aktual atau 

persepsi yang anggota terima dari atribut-atribut pelayanan yang ada.  

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan hasil penilaian 

kinerja, maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat 

kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja.  Tingkat 

kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja dengan skor 

kepentingan.  Tingkat kesesuaian akan menentukan prioritas 

peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasaan anggota. 

 

Analisis IPA menggunakan diagram kartesius untuk menjabarkan 

unsur-unsur tingkat kepentingan dan kepuasan melalui suatu bagan 

yang dibagi menjadi empat bagian dan dibatasi oleh dua buah garis 

yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (x,y).  Sumbu mendatar 

(X) akan diisi oleh skor tingkat kinerja, sedangkan sumbu tegak (Y) 

akan diisi oleh skor tingkat kepentingan.  Masing-masing dihitung 

dengan rumus (Supranto, 2006): 

  
   

 
       

   

 
.........................................................(4) 

 

Keterangan : Xi  = Skor rata-rata tingkat kinerja per indikator i 

Yi  = Skor rata-rata tingkat kepentingan per indikator i 

 Xi =Total skor tingkat kinerja pada responden ke-i 

 Yi =Total skor tingkat kepentingan pada responden ke-i 

n   = Jumlah responden 
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IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A.  Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

1.  Keadaan Geografis 

 

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang 

dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, politik, pendidikan, 

kebudayaan, dan sebagai pusat perekonomian Provinsi Lampung.  Provinsi 

Lampung memiliki letak yang strategis karena berada di pintu gerbang 

antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. 

 

Kota Bandar Lampung secara geografis terletak pada 5
0
20’ sampai dengan 

5
0
30’ Lintang Selatan dan 105

0
28’ sampai dengan 105

0
37’ Bujur Timur.  

Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh: 

a.  Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan 

b.  Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung 

c.  Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan 

Padang Cermin Pesawaran 

d.  Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan (Kota Bandar Lampung dalam angka, 

2014). 
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2.  Keadaan Demografi 

 

Jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung menurut BPS Kota Bandar 

Lampung tahun 2013 berjumlah 942.039 jiwa, yang terdiri dari 475.039 

jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 467.000 jiwa penduduk 

berjenis kelamin perempuan.  Luas Kota Bandar Lampung adalah sebesar 

197,22 km
2 yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.  Kepadatan 

penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat yakni 

12.145 jiwa/km
2
, sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan 

penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 2.338 jiwa/km
2 (Kota Bandar 

Lampung dalam Angka, 2014). 

 

3.  Keadaan Iklim dan Topografi 

 

Iklim di Kota Bandar Lampung bertipe A yang berarti lembab sepanjang 

tahun.  Curah hujan berkisar antara 2.257 sampai dengan 2.454 mm/tahun 

dengan jumlah hari hujan 76-166 hari/tahun.  Kelembaban udara Kota 

Bandar Lampung berkisar antara 60 sampai dengan 85 persen dengan suhu 

udara 23
0
 hingga 37

0
 C.  Kecepatan angin berkisar 2,78 sampai dengan 

3,80 knot (Kota Bandar Lampung dalam Angka, 2014). 

 

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas 

permukaan laut.  Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

a.  Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang. 

b.  Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara 
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c.  Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar 

Tanjung Karang bagian Barat. 

d.  Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan (Kota Bandar 

Lampung dalam angka, 2014). 

 

B.  Gambaran Umum Kecamatan Langkapura 

 

1.  Keadaan Geografis 

 

Kecamatan Langkapura sebagian besar daerahnya terdiri dari dataran 

berombak, berombak berbukit, dan berbukit bergunung.  Letak geografis 

dan wilayah administratif Kecamatan Langkapura berasal dari sebagian 

wilayah geografis dan administratif Kecamatan Kemiling dan Kecamatan 

Tanjung Karang Barat dengan batas-batas sebagai berikut: 

a.  Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rajabasa 

b.  Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Barat 

c.  Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedaton 

d.  Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemiling (Kecamatan 

Langkapura dalam Angka, 2014). 

 

Wilayah Kecamatan Langkapura dibagi menjadi 5 (lima) kelurahan, yaitu: 

a.  Kelurahan Langkapura 

b.  Kelurahan Langkapura Baru 

c.  Kelurahan Gunung Terang 

d.  Kelurahan Gunung Agung 

e.  Kelurahan Bilabong Jaya 
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Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Langkapura berada di Kelurahan 

Langkapura (Kecamatan Langkapura dalam Angka, 2014). 

 

2.  Keadaan Demografi 

 

Jumlah penduduk di Kecamatan Langkapura menurut BPS Kota Bandar 

Lampung tahun 2013 berjumlah 32.657 jiwa, yang terdiri dari 16.498 jiwa 

penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 16.159 jiwa penduduk berjenis 

kelamin perempuan.  Luas Kecamatan Langkapura adalah sebesar 5,97 

km
2
 dengan kepadatan penduduk 5.470 per km

2
 (Kecamatan Langkapura 

dalam Angka, 2014). 

 

3.  Keadaan Iklim dan Topografi 

 

Kecamatan Langkapura beriklim sedang dengan suhu berkisar antara ±23
0 

C sampai dengan 34
0 

C.  Secara Topografi wilayah Kecamatan 

Langkapura sebagian besar adalah daerah bukit dan pegunungan. 

 

C.  Gambaran Umum Koperasi Amanah 

 

1.  Sejarah Koperasi Amanah 

 

Koperasi Amanah didirikan pada tanggal 23 Juni 2014 di Bandar Lampung 

dengan badan hukum no. 12/BH/X/III.11/VII/2014.  Wilayah kerja 

Koperasi Amanah beralamat di Jalan Kulit Gg. Kelana No.34 Langkapura 

Kota Bandar Lampung. 
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Para pendiri Koperasi Amanah adalah sebanyak 25 orang yang terdiri dari 

beberapa Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 

20 orang, Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 1 orang, Kabupaten 

Lampung Tengah terdiri dari 1 orang, Kabupaten Pringsewu terdiri dari 1 

orang, Kabupaten Pesawaran terdiri dari 1 orang, dan Kota Metro terdiri 

dari 1 orang.  Para pendiri Koperasi Amanah sebagian besar adalah para 

pelaku di berbagai sektor usaha, maka Koperasi Amanah adalah sebagai 

wadah para UMKM yang masih aktif di Provinsi Lampung. 

 
 

Gambar 3.  Kantor Koperasi Amanah 
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Gambar 4.  Ruang Kantor Koperasi Amanah 

 

 

Gambar 5.  Ruang Tamu Koperasi Amanah 
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2.  Tujuan Koperasi Amanah 

 

Tujuan didirikannya Koperasi Amanah adalah: 

a.  Membangun satu kekuatan bersama sebagai UMKM yang tangguh serta 

mandiri. 

b.  Membentuk pasar bersama dengan nama Uman Mart. 

c.  Anggota mendapatkan haknya sebagai UMKM untuk memasarkan 

produknya secara bersama dengan brand Uman atau secara individu 

menggunakan nama masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku 

di Koperasi Amanah. 

d.  Koperasi memberi pembinaan yang meliputi mutu, kemasan, serta 

permodalan melalui BUMN maupun lembaga keuangan lainnya. 

e.  Koperasi sebagai bisnis link antar sesama anggota yang saling 

membutuhkan. 

 

3.  Struktur Organisasi Koperasi Amanah 

 

Koperasi Amanah beranggotakan sebanyak 78 orang, dengan 80% 

berstatus aktif (telah melakukan kewajibannya sebagai anggota) dan 

20% baru sebagai calon anggota karena belum membayar simpanan 

pokok maupun wajib sebagai syarat ketentuan menjadi anggota. 

 

Berdasarkan hasil pembentukan koperasi pada tahun 2014, pengurus 

Koperasi Amanah terdiri dari: 

a.  Ketua  : Andy Suhendi 

b.  Sekretaris : Jemi Rikaldo 
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c.  Bendahara : Maman Suparman 

Susunan pengawas terdiri dari: 

Ketua  : Widodo Suprianto 

Anggota  : Raden Mansus 

Anggota  : Syarbini Daud 

Struktur organisasi Koperasi Amanah dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Struktur Organisasi Koperasi Amanah Kecamatan 

Langkapura Kota Bandar Lampung, periode tahun 2014-2019 
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Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas 

Koperasi Amanah, 2015 

 

Keterangan :   : garis komando 

: garis pengawasan 

: garis pelayanan 

 

Manajemen terdiri dari 1 orang penanggung jawab bidang usaha 

perdagangan umum dengan dibantu oleh 2 orang karyawan.  Koperasi 

belum memiliki manager mengingat permodalan yang dimiliki masih 

terbatas, namun sedang dalam persiapan guna meningkatkan pelayanan 

bagi anggota untuk pengadaan 9 bahan pokok. 

 

Pada Gambar 4, dapat dilihat bahwa struktur organisasi tertinggi pada 

Koperasi Amanah adalah Rapat Anggota.  Rapat Anggota merupakan 

sarana pengambilan keputusan.  Pengawas berperan sebagai pengarah, 

pembimbing, dan pembina pada setiap kegiatan koperasi.  Pengurus 

yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dibantu oleh kepala 

unit usaha.  Kepala unit usaha berperan sebagai penggerak setiap unit 

kegiatan koperasi, yang terdiri dari unit simpan pinjam, unit tata boga, 

unit perdagangan umum dan jasa, unit kemitraan, dan unit 

ekspor/impor. 

 

Keanggotaan Koperasi Amanah sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu 

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, anggota koperasi adalah 

pemilik dan pengguna jasa.  Setiap anggota mempunyai kewajiban 

untuk membayar simpanan wajib sebesar Rp 50.000,00, berpartisipasi 

dalam kegiatan usaha koperasi, mentaati ketentuan Anggaran Dasar, 
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Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, dan ketentuan 

lain yang berlaku dalam koperasi, serta memelihara dan menjaga nama 

baik dan kebersamaan dalam koperasi. 

 

4.  Unit Usaha Koperasi Amanah 

 

Unit usaha yang ada di Koperasi Amanah adalah unit simpan pinjam, 

unit tata boga, unit perdagangan umum dan jasa, unit kemitraan, unit 

ekspor/impor. 

 

a.  Unit Simpan Pinjam  

 

Unit simpan pinjam Koperasi Amanah ditujukan untuk menghimpun 

dan menyalurkan dana dari dan untuk anggotanya dengan bunga 

lebih rendah dibandingkan tingkat bunga di bank, yaitu sebesar 6 

persen.  Selain itu, prosedur yang harus dilakukan juga relatif lebih 

mudah.  Anggota koperasi yang ingin meminjam cukup 

melampirkan surat permohonan peminjaman yang telah tersedia di 

koperasi. 

 

Keberadaan usaha simpan pinjam didasarkan pada prinsip efisiensi 

dan efektivitas.  Prinsip tersebut dapat terwujud jika para pengurus 

mampu mengarahkan usaha simpan pinjam untuk kepentingan 

anggota.  Anggota wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 

500.000,00 dan wajib membayar simpanan wajib sebesar  Rp 

50.000,00 per bulan.  Jangka waktu pengembalian pinjaman 

tergantung dari permintaan anggota koperasi, yaitu harian, 
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mingguan, atau bulanan.  Untuk peminjaman dengan skala besar, 

rata-rata anggota mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 

bulanan. 

 

b.  Unit Tata Boga 

 

Unit tata boga rencananya ditujukan untuk memfasilitasi anggota 

maupun non anggota dalam peningkatan kemampuan pembuatan 

produk.  Hal tersebut didasari dengan melihat potensial sumber daya 

alam yang dimiliki yang belum sepenuhnya dapat diolah secara 

maksimal.  Tujuan unit usaha ini adalah untuk membantu UKM 

mengolah sumber daya alam yang tersedia dan menjadikannya 

produk unggulan. 

 

c.  Unit Perdagangan Umum dan Jasa 

 

Unit perdagangan umum dan jasa diberi nama Uman Mart.  Uman 

Mart sebagai tempat untuk menampung hasil produksi anggota.  Unit 

ini bermanfaat bagi anggota karena anggota Koperasi Amanah tidak 

perlu khawatir untuk memasarkan produknya.  Uman Mart 

merupakan tempat bagi anggota untuk memasarkan produknya 

secara bersama.  Selain itu, unit ini juga dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan usaha serta kebutuhan sehari-hari anggota dan 

warga sekitar dengan menawarkan harga yang relatif lebih murah 

dibandingkan di tempat lain. 
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Gambar 7.  Hasil Produksi Anggota 
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d.  Unit Kemitraan 

 

Unit kemitraan ditujukkan untuk memperluas hubungan kerja kepada 

semua pihak, antara lain bermitra kepada BUMN, instansi terkait, 

swasta, dan koperasi-koperasi lainnya.  Unit ini memiliki prinsip 

saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.  

Pihak yang menjadi mitra juga akan memberikan pembinaan kepada 

anggota koperasi yang menjadi mitra.  Pembinaan yang diberikan 

berupa permodalan, sarana produksi, pengolahan produk, wadah 

penampung produk, dan juga pemasaran produk. 

 

e.  Unit Ekspor/Impor 

 

Unit ekspor/impor ditujukkan untuk memberikan pembinaan agar 

produk yang dihasilkan oleh anggota dapat bersaing di pasar bebas.  

Hal tersebut didasari dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi 

asean (MEA) 2015.  Unit ini bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian dan mendorong perkembangan usaha yang dilakukan 

oleh anggota koperasi. 
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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1.  Kinerja badan usaha Koperasi Amanah termasuk dalam kategori cukup 

berkualitas. 

 

2.  Kontribusi Koperasi Amanah terhadap pembangunan, dilihat dari ketaatan 

koperasi dalam pembayaran pajak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, 

dan tingkat upah karyawan, dinilai belum baik, bahkan tidak baik karena 

belum ada pembayaran pajak, belum menyerap tenaga kerja, dan upah 

karyawan lebih kecil dibandingkan UMR yang berlaku. 

 

3.  Tingkat kepuasan anggota terhadap kinerja pelayanan Koperasi Amanah 

dilihat dari dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy menunjukkan bahwa anggota belum puas akan pelayanan 

koperasi, terutama pada dimensi responsiveness yang memiliki gap 

tertinggi.  Akan tetapi, dimensi assurance dinilai merupakan dimensi yang 

dianggap paling baik kinerjanya. 
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B.  Saran 

 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1.  Memperbaiki kinerja usaha Koperasi Amanah melalui pelayanan yang 

sesuai dengan kebutuhan anggota maupun non-anggota. 

 

2.  Upaya peningkatan pengembangan usaha yang dijalankan oleh Koperasi 

Amanah melalui pengarahan yang diberikan oleh pemerintah. 

 

3.  Melakukan penelitian mengenai hubungan kinerja koperasi dengan masa 

kerja koperasi, karena pada hasil penelitian ini diduga terdapat hubungan 

antara masa kerja koperasi dengan kinerja koperasi. 
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