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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Koperasi 

Koperasi merupakan usaha yang dibentuk secara bersama berdasarkan azas 

kekeluargaan, hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan 

bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas 

kekeluargaan”. Selain itu, melihat dari dasar hukumnya, pengertian koperasi dapat 

dilihat melalui Undang-Undang No. 25. Tahun 1992 yang berbunyi “koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. 

Jika melihat dari asal katanya, koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu 

co-operation yang artinya usaha bersama. Menurut Baswir (2010:1) mengatakan 

bahwa “segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya 

dapat disebut sebagai koperasi.” Tetapi, yang dimaksud koperasi disini bukanlah 

merujuk pada pengertian tersebut, melainkan pada usaha yang dibentuk 

berdasarkan kegiatan yang memperhatikan juga ketentuan serta tujuannya. Sesuai 

yang dikatakan Sitio dan Tamba (2001:16), ”dalam hal ini kerjasama tersebut 

dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama”. 

Melihat dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi 

merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari beberapa orang yang berdiri atas 

azas kekeluargaan dan keanggotaannya bersifat sukarela, dimana anggota adalah 

pemilik serta pengguna dari usaha tersebut. Hal ini berarti koperasi dianggap salah 
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satu usaha yang tepat digunakan di Indonesia, karena dalam koperasi ini ada 

prinsip gotong-royong yang sesuai dengan citra bangsa Indonesia. 

2.1.1.1 Pengertian Koperasi Sekolah 

Menurut Wahyudi (2016:13) bahwa “Koperasi sekolah adalah koperasi 

yang anggotanya adalah para siswa atau murid-murid dari satu sekolah yang 

fungsinya sebagai wadah untuk mendidik tumbuhnya kesadaran berkoperasi 

dikalangan siswa.” Koperasi siswa menjadi suatu alat untuk para siswa belajar 

berkoperasi sejak dini. Pengertian lebih lengkapnya dikemukakan oleh Novianti 

dkk (2015:1) bahwa 

 Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari siswa-siswa 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pondok 

pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya yang setaraf dan mempunyai 

tujuan untuk menunjang pendidikan yang di lakukan di dalam kelas dengan 

berbagai tindakan praktek yang berhubungan dengan kegiatan koperasi. 

 

Koperasi siswa menjadi sarana yang baik bagi siswa-siswa untuk belajar 

berorganisasi, mengembangkan softskil dan hardskilnya, seperti yang dikatakan 

Rudianto (2013:211) “koperasi sekolah menjadi sarana bagi siswa untuk belajar 

berorganisasi, menumbuhkan toleransi, dan mengembangkan rasa kekeluargaan”. 

Menurut Novianti, dkk (2015:2) menambahkan “agar koperasi dapat 

berkembang dengan baik, koperasi sekolah harus dikelola secara baik pula.” Untuk 

menjadi koperasi yang baik, setidaknya setiap koperasi mesti memiliki perangakat 

organisasi koperasi yaitu: 

a) Rapat anggota  

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi 

yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya di tetapkan 

dalam rapat anggota. 

b) Pengurus 

Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi sekolah. Pengurus 

koperasi sekolah adalah siswa-siswi anggota koperasi sekolah yang di pilih 

dalam rapat anggota.  
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c) Badan Pengawas/Pemeriksa 

Badan pengawasan bertugas melakukan pengawasan, apakah pengurus 

telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

 

Setidaknya, dalam koperasi sekolah harus ada 3 perangkat tersebut, supaya 

koperasi sekolah tersebut dapat berkembang dengan baik. Kemudian perlu juga 

dukungan dari pihak sekolah untuk dapat memberikan bantuan  moril maupun 

materiil kepada para siswanya agar dapat mengembangkan koperasi itu sendiri, 

sehingga dari kedua elemen tersebut dapat bersinergi membawa kebermanfaatan 

bagi kemajuan koperasi sekolah tersebut. 

2.1.1.2 Tujuan Koperasi Sekolah 

Menurut Suwandi (1982:3) beberapa tujuan koperasi sekolah adalah :  

a) Untuk menunjang pendidikan yang dilakukan di dalam kelas dengan 

berbagai tindakan praktek yang berhubungan dengan kegiatan koperasi. 

b) Dalam praktek koperasi sekolah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

peralatan sekolah masing-masing siswa. 

c) Menghindarkan terjadinya pertentangan kepentingan dikalangan 

pembimbing yang ada diantara mereka berusaha mencari keuntungan dari 

kegiatan usaha koperasi sekolah. 

d) Untuk menanamkan rasa harga diri, untuk menanamkan kesamaan 

derajat, dan untuk menumbuhkan ajaran demokrasi serta membangkitkan 

sikap berani mengemukakan pendapat siswa yang menjadi anggotanya. 

 

Dari penjelasan tujuan koperasi sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan utama adanya koperasi sekolah adalah untuk menanamkan sikap berkoperasi 

siswa sejak dini. Siswa-siswi dilatih untuk belajar bagaimana sistem ekonomi 

kerakyatan yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan tersebut sangatlah 

cocok dengan yang namanya koperasi, karena didalam koperasi mengandung azas 

kekeluargaan. 
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2.1.1.3 Jenis-Jenis Koperasi 

Menurut Anoraga dan Widiyanti (2003:19-27) secara garis besar koperasi 

dapat dibedakan menjadi lima golongan, yaitu: 

a) Koperasi Konsumsi  

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari 

tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan 

konsumsi.  

b) Koperasi Produksi 

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak di bidang kegiatan 

ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh 

koperasi sebagai organisasi maupun organisasi-organisasi anggota koperasi. 

Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu 

menghasilkan sesuatu barang dan jasa. 

c) Koperasi Kredit ( Simpan/Pinjam) 

Koperasi kredit (simpan/pinjam) adalah koperasi yang didirikan untuk 

memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk memperoleh 

pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. 

d) Koperasi Jasa 

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang jasa tertentu bagi 

para anggota maupun masyarakat umum. 

e) Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah organisasi ekonomi yang 

merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi 

masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh unit masyarakat pedesaan 

itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat 

pedesaan. 

 

Dalam koperasi siswa di MAN 1 Kabupaten Tasikmalaya hanya 

menjalankan koperasi konsumsi dan jasa, dimana koperasi tersebut hanya menjual 

barang-barang yang diperlukan oleh para anggotanya. Akan tetapi, sebaiknya 

koperasi siswa dapat melebarkan sayapnya, sehingga mereka dapat 

mengembangkannya menjadi beberapa koperasi usaha lainnya. 

2.1.2 Partisipasi Anggota 

Pada dasarnya partisipasi anggota menurut Baswir (2010:91) adalah 

“keikutsertaan anggota dalam memajukan koperasi itu sendiri, maju mundurnya 

koperasi tergantung pada keikutsertaannya anggota dalam setiap kegiatan 
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koperasi.” Dalam hal ini usaha koperasi sangat tergantung pada partisipasi 

anggotanya, karena koperasi adalah milik bersama para anggota dan usahanya 

ditujukan terutama untuk memenuhi kepentingan-kepentingan anggota koperasi 

tersebut. 

Melihat secara harpiah, menurut Hendar dan Kusnadi (2005:91) “partisipasi 

diambil dari bahasa Inggris yaitu participation yang artinya adalah 

mengikutsertakan pihak lain untuk mencapai tujuan.” Pihak lain disini adalah 

anggota koperasi tersebut, para anggota tersebut harus diikutsertakan untuk 

mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri.  

Sedangkan menurut Pangestuti (2016:45) mengatakan bahwa partisipasi 

anggota adalah “Keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam kelompok 

tertentu yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi keaktifan dalam 

kegiatan koperasi, berpendapat, pemanfaatan pelayanan serta memberikan kritik 

dan saran dalam rangka mencapai tujuan koperasi yang diharapkan.” 

Jhochen Ropke (2003:39) menambahkan bahwa partisipasi dibutuhkan 

untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat 

pemimpin koperasi bertanggung jawab. Dalam hal ini setidaknya hal-hal yang 

negatif dalam usaha mencapai kemajuan koperasi akan terkurangi dengan adanya 

partisipasi dari anggota koperasi itu sendiri. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

anggota adalah segala bentuk keikutsertaan anggota baik itu secara mental maupun 

emosional untuk memajukan koperasi dan menjaga hal-hal negatif yang akan 

merusak pada kemajuan koperasi itu sendiri. 
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2.1.2.1 Faktor-faktor Positif dan Negatif yang Mempengaruhi 

Pastisipasi Anggota. 

 

Mutis (1992:94) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman di Indonesia, 

koperasi yang berhasil dalam mempertahankan partisipasi anggota dimunculkan 

oleh faktor-faktor positif yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, yaitu: 

1. Perasaan kelompok yang kuat. 

2. Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota. 

3. Kunjungan-kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang  

berkesinambungan, dialog informal dengan anggota setempat. 

4. Para anggota dan pengurus melaksanakan rapat-rapat dengan berhasil 

baik, membuat kartu anggota dan pembukuan yang benar, menerbitkan 

laporan keuangan bulanan. 

5. Menanamkan dan mempertahankan sikap-sikap mental yang 

baru/kebiasaan- kebiasaan yang berhubungan dengan aneka simpanan 

pemberian pinjaman dan aspek-aspek lain untuk bekerja sama dalam 

koperasi. 

6. Para anggota membuat rencana koperasi. 

7. Penerbitan publikasi yang teratur disebarluaskan kepada para anggota 

koperasi 

8. Latihan bagi para anggota untuk memahami, menganalisis koperasi, 

mengadakan perjanjian, persatuan, pada saat permulaan. 

 

Selain faktor positif, partisipasi anggota juga dipengaruhi oleh faktor 

negatif, antara lain: 

1. Kurangnya pendidikan anggota, antara lain dalam bentuk latihan 

anggota dan calon anggota yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

lokal. 

2. Feodalisme dan paternalisme dari para pengurus koperasi dalam 

hubungan dengan para anggota. 

3. Kurangnya tindak lanjut yang konsisten dan pengamatan dari rencana-

rencana organisasi yang telah disepakati bersama. 

4. Manipulasi yang dibuat oleh bermacam-macam individu menyebabkan 

timbulnya erosi rasa ikut serta memiliki dari para anggota dengan 

koperasinya ataupun sebaliknya. 

5. Kartu anggota tidak dibuat dengan baik menimbulkan ketidakjelasan 

transaksi antar-anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya. 

6. Kurang manajemen yang teratur dan ketrampilan manajerial dari 

pengurus koperasi. 

7. Kurangnya rencana pengembangan profesional untuk mengimbangi 

perkembangan dinamika kebutuhan para anggota. 

8. Kurangnya penyebaran informasi tentang penampilan koperasi, seperti 

neraca, biaya, amnfaat, dan laporan statistik yang lain. 
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9. Pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek koperasi yang buruk di 

masa lampau. 

10. Ketidakcapakan para pengurus koperasi untuk menata pembukuan. 

 

Melihat dari beberapa faktor yang mengakibatkan terjadi tingkat partisipasi 

seseorang, dapat diambil kesimpulan bahwa kurangnya partisipasi anggota 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan manajerial pengurus, jika kemampuan 

pengurus dalam mengelola koperasi baik, maka koperasipun akan berjalan baik, 

begitupun sebaliknya. 

2.1.2.2 Dimensi Partisipasi 

Jika melihat dari berbagai sudut pandang, banyak sekali hal tentang dimensi 

koperasi, menurut Hendar dan Kusnadi (2005:95): 

Partisipasi pada koperasi dapat berupa partisipasi kontributif dan dapat pula 

partisipasi insentif. Kedua partisipasi ini timbul karena adanya peran ganda 

anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Partisipasi kontributif 

anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik. Sedangkan partisipasi 

insentif anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan adalah ketika para 

anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh 

koperasi dalam menunjang kepentingannya. 

 

Dari dimensi tersebut dijelaskan bahwasanya ada dua jenis partisipasi dalam 

hal terlaksananya, yaitu partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Keduanya 

merupakan indikator yang tepat untuk melihat sebagaimana tingkat partisipasi 

seseorang terhadap sesuatu hal, terlebih tentang koperasi itu sendiri.  

2.1.2.3 Indikator Partisipasi Anggota 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah menganut dari 

pendapat Hendar dan Kusnadi (2005:95) mengenai dimensi koperasi berdasarkan 

dari segi kepentingannya, yaitu partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. 

Dimana, dalam dimensi ini anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi. 

Sehingga dapat disimpulkan indikatornya adalah 
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a. Partisipasi kontributif anggota terhadap pembentukan dan pertumbuhan 

perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (simpanan wajib, 

jumlah dan frekuensi simpanan/penyertaan modal). 

b. Partisipasi kontributif anggota dalam penetapan tujuan, pembuatan 

keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi 

(dalam menyampaikan kritik, tata cara penyampaian kritik, ikut serta 

melakukan pengawasan jalannya organisasi dan usaha). 

c. Partisipasi insentif anggota dalam pemanfaatan pelayanan (dalam 

berbagai jenis unit usaha koperasi, jumlah dan frekuensi transaksi belanja, 

frekuensi penjualan barang kepada koperasi).  

 

2.1.3 Pengetahuan Perkoperasian 

2.1.3.1 Pengertian Pengetahuan Perkoperasian 

Pengetahuan adalah suatu pembentukkan yang terus menerus oleh 

seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman 

pemahaman baru. Sifat pengetahuan akan berubah sesuai dengan penemuan baru 

dari masa kemasa. 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2007:148), “pengetahuan adalah 

merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan 

terhadap obyek tertentu. 

Didalam UU No. 25. Tahun 1992 terdapat “pengetahuan anggota tentang 

perkoperasian, ada pula didalamnya membahas mengenai tujuan, manfaat serta hak 

dan kewajiban setiap anggota koperasi.” Hal ini sejalan dengan yang dikatakan 

Sukadimulyo (1996:31) bahwa “setiap orang yang berada dikoperasi harus 

memiliki kepentingan bersama serta bertindak sebagai anggota inti.” Selanjutnya, 

Sudarditha (2013:67) mengatakan “dengan anggota memiliki pengetahuan tentang 

koperasi yang sebenarnya serta dapat mengaplikasikan sehingga anggota dapat 

memecahkan masalah dan tantangan yang muncul dalam kehidupan koperasi.”  
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2.1.3.2 Indikator Pengetahuan Perkoperasian 

 Dalam UU No. 25. Tahun 1992 dijelaskan “bagaimana adanya perangkat 

anggota koperasi yang berperan dalam tercapainya tujuan koperasi, adapun 

perangkat tersebut adalah rapat anggota, pengurus serta pengawas koperasi.” 

Setelah melihat penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 

ada beberapa hal yang bisa dijadikan indikator pengukuran dalam pengetahuan 

perkoperasian diantaranya. 

1. Pemahaman anggota tentang koperasi. 

Pemahaman anggota didalamnya mengenai pengetahuan anggota 

mengenai pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi serta asas koperasi 

2. Pemahaman mengenai tujuan dan manfaat koperasi. 

Sebagai anggota yang baik, diperlukan mengetahui tujuan dan manfaat 

koperasi, dengan begitu koperasi dapat berjalan dengan baik. Dengan 

berjalan baiknya koperasi dapat dilihat sejauh mana anggota memahami 

tentang tujuan dan manfaat koperasi. 

3. Mengetahui hak dan kewajiban anggota koperasi. 

Anggota akan mendapatkan haknya setelah melakukan kewajibannya, 

jika kewajibannya sudah dipenuhi, maka haknya pun akan didapat. Dengan 

mengetahui apa saja kewajiban yang ada sebagai anggota koperasi, maka 

haknya sebagai anggota koperasi akan didapat. 

4. Mengetahui perangkat organisasi. 

Setidaknya ada 3 perangkat yang ada dikoperasi, yaitu rapat anggota, 

pengurus dan pengawas. Ketiga perangkat tersebut harus berjalan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, maka anggota koperasi mesti mengetahui 

perangkat yang ada dikoperasi. 

 

2.1.4 Kemampuan Manajerial Pengurus 

2.1.4.1 Pengertian Kemampuan Manajerial Pengurus 

Siagian dalam Mulyanto (1997:107) mengatakan bahwa “kemampuan 

manajerial adalah kemampuan untuk mengelola usaha seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan penilaian”. Pengurus yang 

baik adalah pengurus yang mampu memanage sebuah organisasi dengan baik. 

Koperasi yang merupakan sebuah organisasi yang terbentuk secara 

sukarela, memerlukan sebuah pengurus yang dapat mengorganisasikan koperasi 
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dengan baik. Berjalan baiknya koperasi itu tergantung pada bagaimana pelayanan 

pengurus terhadap anggota koperasi tersebut. 

Selanjutnya, Ukas (2004:111) mengatakan bahwa “kemampuan manajerial 

pengurus merupakan suatu keterampilan atau karakteristik personal yang 

membantu tercapainya kinerja yang tinggi dalam tugas manajemen.” Artinya daya 

kemampuan dari pengurus sangat berpengaruh terhadap kinerjanya di koperasi, 

semakin baik daya kemampuannya, maka kinerjanya akan semakin baik. 

Masalah yang paling kompleks terjadi saat ini adalah bagaimana 

menciptakan peran pengurus yang dapat melayani anggota secara optimal, tentu 

saja ini akan berpengaruh terhadap kinerja dari pengurs itu sendiri.  

2.1.4.2 Indikator Kemampuan Manajerial Pengurus 

Menurut The Liang Gie dalam Sutinah (2017:29) mengatakan bahwa 

kemampuan manajerial adalah daya kesanggupan didalam menggerakan orang-

orang dan menggerakkan fasilitas-fasilitas didalam suatu organisasi. Dalam bidang 

manajemen, faktor kemampuan manajerial sangat penting dan menentukan oleh 

karena faktor tersebut berkenaan dengan aktivitas pokok suatu organisasi yaitu 

memimpin organisasi yang bersangkutan dalam usahanya untuk mencapai tujuan. 

Kemampuan manajerial terutama sekali dikenakan kepada para manajer organisasi 

tersebut. Terkadang daya kemampuan ini yaitu kemampuan manajerial 

dikategorikan sebagai kemahiran manajemen. 

Menurut Baswir (2000:137) bahwa “pengurus adalah anggota koperasi yang 

memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin organisasi dan usaha 

koperasi untuk suatu periode tertentu”. 
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Sedangkan menurut Sitio (2001:37) bahwa “pengurus adalah perwakilan 

anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola 

organisasi dan usaha.” 

Handoko (2005:145-147), tiga aspek keterampilan manajerial yang harus 

dimiliki oleh pimpinan adalah sebagai berikut :  

a) Keterampilan Teknik (Technical Skill). 

Keterampilan teknik adalah keterampilan yang berhubungan erat dengan 

penggunaan alat-alat, prosedur-prosedur, metode-metode, dan teknik-teknik 

dalam suatu aktivitas manajemen dengan benar dan tepat. Keterampilan ini 

secara nyata sering didapat dalam institusi-institusi pendidikan dan 

program-program pelatihan on the job. Misalnya, kursus akuntansi, 

statistik, pemprograman komputer, matematik, keuangan dan hukum bisnis, 

dan lain-lain. 

b) Keterampilan Manusiawi (Human Skill).  

Keterampilan manusiawi atau keterampilan hubungan manusia adalah 

kemampuan untuk menciptakan dan membina hubungan baik, memahami 

dan mendorong orang lain, baik secara individual maupun secara kelompok 

sehingga mereka bekerja lebih produktif dan merasa puas. Human Skill 

menunjuk pada kemampuan memimpin, memanajemen konflik, dan juga 

kemampuan untuk menciptakan, membina dan mengembangkan hubungan 

kerjasama yang produktif dengan orang lain. 

c) Ketrampilan Konseptual (Conceptual Skill)  

Keterampilan konseptual adalah keterampilan mental untuk 

mengkoordinasi dan memadu semua kepentingan dan kegiatan organisasi. 

Keterampilan konseptual meliputi keterampilan untuk melihat masalah-

masalah  individual dan masalah-masalah organisasional dengan bagian-

bagiannya dalam hubungannya dengan gambaran keseluruhannya sebagai 

satu kesatuan yang kait mengkait, bergantung dan saling mempengaruhi 

satu sama lain. 

 

2.2 Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, penulis berkaca pada penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Dimana, penelitian-penelitian yang diambil oleh penulis merupakan 

penelitian yang benar-benar relevan dan juga berkesinambungan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel 

2.1. 
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Tabel 2.1 

Kajian Empirik Sebelumnya 

No Penulis Judul Perbedaan Persamaan Hasil 

1 Dhara 

Rima 

Pangestuti 

(2016) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Anggota 

Koperasi, 

Persepsi 

Anggota 

Tentang 

Pelayanan 

Koperasi Dan 

Motivasi 

Berkoperasi 

Terhadap 

Partisipasi 

Berkoperasi 

Siswa SMA 

Negeri 1 

Ngemplak, 

Sleman, 

Yogyakarta 

Tidak meneliti 

tentang 

Kemampuan 

manajerial 

pengurus, lokasi 

yang digunakan 

berbeda. 

Meneliti tentang 

pengaruh 

pengetahuan 

perkoperasian 

terhadap 

Partisipasi 

anggota, 

menggunakan 

koperasi siswa 

sebagai objek 

penelitian 

Penelitian ini 

menunjukan 

bahwa: 

Ada pengaruh 

positif 

signifikan 

pengetahuan 

anggota 

koperasi 

terhadap 

partisipasi 

berkoperasi 

persepsi 

anggota 

tentang 

pelayanan 

koperasi, dan 

motivasi 

berkoperasi 

mampu 

menjadi 

prediktor yang 

baik untuk 

partisipasi 

berkoperasi. 

2 Ristia 

Eriana 

Putri 

(2016) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Perkoperasian 

Dan Minat 

Berkoperasi 

Terhadap 

Partisipasi 

Dalam 

Berkoperasi 

Bagi Siswa 

Kelas Xi Smk 

2 Depok 

Tidak meneliti 

tentang 

kemampuan 

manajerial 

pengurus, objek 

penelitian hanya 

kepada kelas XI 

Meneliti tentang 

pengaruh 

pengetahuan 

perkoperasian, 

hasil penelitian 

sama sama 

berpengaruh 

antara variabel 

pengetahuan 

perkoperasian 

terhadap 

partisipasi 

anggota 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa: 1)  

terdapat 

pengaruh 

positif 

pengetahuan 

perkoperasian, 

dan minat 

berkoperasi 

terhadap 

partisipasi 

dalam 

berkoperasi 

bagi siswa 

kelas XI SMK 

2 Depok. 
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3 Titin 

Sutinah 

(2017) 

Pengaruh 

Kemampuan 

Manajerial 

Pengurus 

Terhadap 

Partisipasi 

Anggota 

(Survey Di 

Koperasi 

Berkah Guru 

Dan 

Karyawan 

Mts. 

Negeri 8 

Jakarta) 

Tidak meneliti 

pengaruh  

pengetahuan 

perkoperasian, 

objek penelitian 

kepada koperasi 

Guru 

Meneliti tentang 

kemampuan 

manajerial 

pengurus, hasil 

penelitian 

terdapat 

pengaruh antara 

kemampuan 

manajerial 

terhadap 

partisipasi 

anggota. 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

antara 

kemampuan 

manajerial 

pengurus 

terhadap 

partisipasi 

anggota di 

koperasi 

Berkah Guru 

dan Karyawan 

MTs. Negeri 8 

Jakarta 

4 Sulastri, 

Caska, 

Ngadlan 

(2011) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Anggota 

Tentang 

koperasi, dan 

kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Partisipasi 

Anggota pada 

Koperasi 

Pegawai 

Republik 

Indonesia 

Kantor 

wilayah 

Kementerian 

Agama 

Provinsi Riau 

Tidak meneliti 

kemampuan 

manajerial 

pengurus, 

penelitian 

dilakukan 

kepada KPRI 

Terdapat 

persamaan 

bahwa tidak 

terdapat 

pengaruh 

signifikan 

antara variabel 

pengetahuan 

perkoperasian 

terhadap 

partisipasi 

anggota. 

penelitian 

deskriptif 

presentase 

menunjukkan 

bahwa 

pengetahuan 

perkoperasian 

tidak 

berpengaruh 

secara (parsial) 

signifikan 

terhadap 

partisipasi 

anggota, 

sementara 

secara 

simultan 

keduanya 

memliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

partisipasi 

anggota 
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5 Syinta 

Rahmah 

Hidayah 

(2015) 

Pengaruh 

Pendidikan 

Perkoperasian 

Dan 

Kemampuan 

Manajerial 

Pengurus 

Terhadap 

Partisipasi 

Anggota 

Koperasi 

Jasa 

Keuangan 

Syariah 

(Kjks) Nu 

Graha 

Ungaran 

Tidak meneliti 

tentang 

pengaruh 

pengetahuan 

perkoperasian, 

objek penelitian 

kepada 

Koperasi Jasa 

Keuangan 

Meneliti tentang 

pengaruh 

kemampuan 

manajerial 

terhadap 

Partisipasi 

anggota, 

memiliki hasil 

yang sama sama 

signifikan. 

Hasil 

penelitian  

secara 

simultan 

pendidikan 

perkoperasian 

dan 

kemampuan 

manajerial 

pengurus 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap 

partisipasi 

anggota  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2016:91) mengemukakan bahwa 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan bebagai faktor yang lebih diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Menurut Ropke (1997) mengatakan bahwa “mutu partisipasi anggota 

tergantung dari tiga variabel, yaitu manfaat yang diterima anggota dari koperasi, 

manajemen organisasi yang berkaitan dengan pemahaman anggota tentang 

koperasi dan program yang dilakukan koperasi berkaitan dengan layanan usaha 

koperasi.” 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas  partisipasi anggota 

koperasi dapat terbentuk oleh tiga hal, yaitu anggota merasakan manfaat dari 

keberadaan koperasi, pemahaman yang didapat anggota sebagai hasil dari 

manajemen serta pelayanan dan pengelolaan dari pengurusnya, kualitas layanan 

kepada anggota yang telah diprogramkan oleh para pengurusnya.  
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Widiyanti (2002:74) mengatakan bahwa keberhasilan koperasi dalam 

mencapai tujuannya akan banyak ditentukan dari pengetahuan, penghayatan, dan 

kesadaran berkoperasi para anggotanya.  

Koperasi sekolah dianggap sebagai salah satu wadah yang tepat untuk 

mengembangkan citra koperasi yang luntur pada saat ini. Namun, keberadaan 

koperasi sekolah belum terlihat wujudnya disetiap persekolahan, hal ini disebabkan 

tidak ada informasi yang kredibel dalam sekolah mengenai koperasi itu sendiri. 

Pengetahuan perkoperasian dapat didapatkan jika mereka dapat melihat, 

mendengar dan merasakan keberadaan koperasi tersebut, jika siswa sudah dapat 

merasakan hal itu, kemudian mereka dapat merasakan keberadaan koperasi siswa 

itu sendiri. 

Selain itu kemampuan manajerial pengurus dalam memberikan pelayanan 

terhadap anggota dianggap menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya 

partisipasi anggota koperasi. 

Dari uraian diatas hubungan antara pengetahuan perkoperasian, kemampuan 

manajerial pengurus dan partisipasi anggota koperasi dapat dilihat lewat kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Pengetahuan Perkoperasian 

Kemampuan Manajerial 

Pengurus 

 

 

Partisipasi Anggota 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2016:96) merupakan “jawaban-jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.” 

Sementara menurut Arikunto (2006:71) hipotesis dapat diartikan “sebagai 

suatu jawaban yang berisikan sementara terhadap permasalahn penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul.” 

Dalam penelitian ini didapatkan hipotesis sebagai berikut : 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan perkoperasian terhadap 

partisipasi anggota koperasi siswa. 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan perkoperasian terhadap 

partisipasi anggota koperasi siswa. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan  kemampuan manajerial pengurus terhadap 

partisipasi anggota koperasi siswa . 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan manajerial pengurus 

terhadap partisipasi anggota koperasi siswa. 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan perkoperasian dan kemampuan 

manajerial pengurus terhadap partisipasi anggota koperasi siswa.  

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan perkoperasian dan 

kemampuan manajerial pengurus terhadap partisipasi anggota koperasi siswa. 

 


