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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan organisasi koperasi di Indonesia memiliki landasan yang 

tertuang dalam UUD tahun 1945 khususnya pasal 33, selanjutnya dijabarkan 

lebih lanjut dalam UU No. 12 Tahun 1967, tentang pokok-pokok 

perkoperasian dan disempurnakan lagi dengan UU No. 25 tahun 1992, sebagai 

soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat 

yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan koperasi dan pertumbuhan 

bisnisnya dari waktu ke waktu perlu selalu ditingkatkan. 

Agar usaha koperasi tetap bertahan, maka ia harus dapat menganalisis 

tantangan, kendala dan peluang yang ada untuk merumuskan langkah-langkah 

strategik apa yang harus dilakukan. Adapun tantangan utama yang dihadapi 

dalam pengembangan usaha nasional mendatang adalah mempercepat upaya 

memperkukuh struktur dunia usaha yang berintikan koperasi dan pengusaha 

kecil dan menengah (PKM) sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi 

pro pengurangan kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha. Sedangkan 

tantangan utama yang dihadapi koperasi di masa mendatang adalah 

meningkatkan daya saingnya.  

Koperasi sebagai satu sistem yang hidup, maka perlu dipahami konsep 

partisipasi anggota sebagai suatu unsur yang paling utama. Atas dasar itu, 

partisipasi anggota dalam koperasi diibaratkan darah dalam tubuh manusia. 
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Sehingga pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada 

partisipasi anggota-anggotanya. Peran penting koperasi dapat terwujud 

melalui partisipasi aktif terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh 

koperasi, baik partisipasi sebagai pemilik koperasi maupun sebagai penguna 

jasa koperasi. Di lain pihak diduga bahwa masih banyak koperasi dengan 

tingkat partisipasi anggota yang rendah, seperti yang dikemukakan oleh 

Jochen Ropke (2003: 39) bahwa ”terdapat banyak koperasi dengan tingkat 

partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa di antaranya tetap dapat 

memberikan manfaat yang memuaskan bagi para anggotanya. Sehingga 

masalah yang paling kompleks sekarang ini adalah bagaimana menciptakan 

peran serta atau partisipasi aktif anggota dalam koperasi, sehingga dapat 

tumbuh dan berkembang untuk kemudian dapat mencapai tujuannya. 

Koperasi yang pada hakekatnya merupakan perkumpulan orang-orang 

dan sekaligus perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

para anggotanya, harus memperhatikan kepentingan dan usaha para 

anggotanya. Koperasi pada umumnya dan pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) ”Makarya” di kota Surakarta pada khususnya, rendahnya 

partisipasi angota menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Hal 

tersebut dikarenakan perkembangan koperasi tidak akan dapat tercapai tanpa 

adanya partisipasi dari anggotanya. 

Survei awal terhadap KPRI ”Makarya”, peneliti mendapatkan 

beberapa informasi mengenai KPRI ”Makarya” adalah sebagai berikut, pada 

awal kemerdekaan negara kita kehidupan para pegawai khususnya gaji 

pegawai negeri masih rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahan, 
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pendidikan maupun kesehatan. Banyak pegawai yang mencari tambahan 

penghasilan dengan mencari pekerjaan sampingan. Dalam keadaan seperti 

itulah muncul gagasan dan kesadaran untuk berupaya mencari jalan keluar 

untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. 

Tanggal 22 Maret 1962 diadakan rapat pembentukan perkumpulan 

Koperasi Pegawai Negeri dengan nama Koperasi Manunggaling Karsa 

Yuwana yang disingkat koperasi MAKARYA. KPRI. Makarya semula hanya 

usaha simpan pinjam saja, kemudian ditambah dengan usaha toko yang 

menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini ada beberapa usaha 

yang diselenggarakan oleh KPRI ”Makarya” yaitu, usaha penggiatan 

simpanan pada koperasi secara teratur, menambah pengetahuan anggota 

tentang perkoperasian, menjalankan tugas penyaluran barang-barang 

kebutuhan, memberikan pinjaman, pembelian bersama barang-barang 

kebutuhan, kapling tanah beserta pembangunan rumahnya, pembelian saham-

saham BUMN, usaha pertokoan dan pelayanan jasa. Adapun tujuan dari 

pelayanan yang diberikan oleh KPRI ”Makarya” adalah untuk mencukupi 

kebutuhan anggota, untuk mensejahterakan kehidupan anggota dan untuk 

pengembangan usaha bagi anggota yang mempunyai usaha. 

Berdasarkan kesimpulan mengenai perkembangan KPRI ”Makarya” 

yang diperoleh dari hasil perbandingan antara program kerja yang ditetapkan 

pada Rapat Anggota pengurus (RAP) tahun 2006 dengan realisasi 

pelaksanaannya, untuk bidang usaha pertokoan atau konsumsi, persediaan 

barang konsumsi cukup lengkap namun minat anggota untuk berbelanja di 

koperasi masih kurang. Untuk bidang usaha kapling tanah, tidak ada kapling 
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baru kemudian untuk bidang usaha perumahan belum terlaksana. Dari 

permasalahan tersebut apabila dicermati, maka akan muncul pengertian bahwa 

adanya kelompok anggota yang terlayani dan kelompok anggota yang belum 

terlayani. 

Hudiyanto (2002: 16) menyebutkan bahwa ”koperasi merupakan 

usaha yang harus dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya 

dan masyarakat lingkungannya”. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa 

”dalam kegiatannya koperasi selalu akan mementingkan pelayanan kepada 

anggota dan lingkungan sekitarnya”. Menurut ketentuan pasal 17 ayat (1) UU 

No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa anggota koperasi 

Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa 

koperasi. Dengan demikian, koperasi selain harus mencari laba, juga harus 

memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota pelayanan 

koperasi merupakan hak bagi setiap anggota.  

Bimo Walgito (2004: 221) mengatakan bahwa ”sebagian besar 

perilaku individu diwarnai oleh motivasi tertentu”. Partisipasi merupakan 

salah satu bentuk perilaku individu yang mana dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satu diantaranya adalah motivasi berorganisasi. Motivasi 

berorganisasi berkaitan dengan tingkat keyakinan anggota akan terpenuhinya 

harapan-harapanya oleh koperasi, keinginan anggota untuk memperoleh 

manfaat berkoperasi serta keyakinan anggota terhadap pertautan bahwa 

harapan-harapannya akan terpenuhi atau tidak tergantung dari partisipasinya 

terhadap koperasi. Menurut Jochen Ropke (2003: 52) bahwa ”partisipasi  
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dalam organisasi ditandai oleh hubungan identitas yang dapat diwujudkan jika 

pelayanan yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan anggotanya”. Dari hal ini maka akan muncul pertanyaan apakah 

bagi anggota yang belum terlayani ini memang betul-betul merasa bahwa 

koperasi kurang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggotanya atau 

karena motivasinya dalam berorganisasi masih kurang. 

Jochen Ropke (2003: 52) ”Partisipasi dalam organisasi ditandai oleh 

hubungan identitas yang dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh 

koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggotanya”. Dengan 

demikian organisasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat khususnya anggotanya selalu berfokus kepada pencapaian layanan 

sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi keinginan 

pelanggan baik pria maupun wanita sebab terdapat perbedaan secara anatomis 

dan fisiologis ini menyebabkan pula perbedaan pada tingkah laku serta 

kemampuan selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

Keadaan yang demikian ini apabila terus didiamkan oleh pihak 

koperasi, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kepercayaan anggota 

terhadap koperasi dalam mencapai tujuannya, salah satunya adalah 

mensejahterakan kehidupan ekonomi anggotanya. Dampak yang lebih buruk 

lagi adalah semakin berkurangnya tingkat partisipasi anggota terhadap 

koperasi, sedangkan perkembangan suatu koperasi mensyaratkan partisipasi 

aktif dari anggotanya. 
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Dengan memperhatikan pentingnya perkembangan koperasi sebagai 

lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam 

memacu kesejahteraan masyarakat, serta tantangan utama yang dihadapi 

koperasi dalam pengembangan usaha nasional di masa mendatang, sehingga 

koperasi diharapkan selalu meningkat dalam perkembangannya. Sedangkan 

perkembangan koperasi mensyaratkan suatu partisipasi aktif dari anggotanya. 

Namun pada kenyataannya masih dijumpai beberapa masalah yang timbul 

pada koperasi, berkenaan dengan rendahnya tingkat partisipasi anggota, yang 

mungkin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

pelayanan koperasi dan jenis kelamin yang dimiliki oleh anggota. Berdasarkan 

alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul ” PENGARUH PELAYANAN KOPERASI DAN JENIS KELAMIN 

TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGGOTA PADA KOPERASI 

PEGAWAI RI (KPRI) “MAKARYA” KECAMATAN JEBRES 

SURAKARTA  TAHUN 2007/2008 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi pada umumnya mendeteksi, melacak dan menjelaskan 

aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan judul penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat diharapkan selalu meningkat 

dalam pertumbuhannya, sedangkan pertumbuhan koperasi tidak terlepas 



7 

 

dari partisipasi aktif anggota-anggotanya, namun disisi lain masih terdapat 

banyak koperasi dengan tingkat partisipasi yang rendah. 

2. Untuk mewujudkan peran penting koperasi, anggota sebagai pemilik 

sekaligus pengguna jasa koperasi diharapkan selalu berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. Seperti halnya 

anggota KPRI ”Makarya” juga diharapkan untuk selalu berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan yang diadakan koperasi, namun pada kenyataannya 

hanya sebagian anggota saja yang berpartisipasi. 

3. Dari permasalahan yang timbul di KPRI ”Makarya”, munculnya 

pengertian bahwa ada kelompok anggota yang terlayani dan ada kelompok 

anggota yang belum terlayani. 

4. Pelayanan yang diberikan oleh pihak koperasi dirasa belum sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhan sebagian anggota yang belum terlayani. 

5. Kurangnya motivasi berorganisasi yang dimiliki oleh anggota koperasi, 

akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi terhadap koperasi. 

6. Ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan oleh koperasi serta kurangnya 

motivasi berorganisasi yang dimiliki oleh anggota akan berakibat pada 

kurangnya kepercayaan anggota terhadap koperasi yang selanjutnya akan 

berimbas pada tingkat partisipasi yang semakin menurun dan akhirnya 

akan menjadi suatu penghambat dalam perkembangan koperasi. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas dan karena keterbatasan 

peneliti baik segi waktu, tenaga dan pengetahuan, maka peneliti perlu 

melakukan pembatasan terhadap masalah yang ada. 

1. Pelayanan koperasi dalam penelitian ini adalah serangkaian usaha dalam 

bentuk pemberian jasa yang diberikan oleh koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan memajukan usaha anggotanya. Pelayanan koperasi 

dibatasi pada faktor reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan 

tangibles. 

2. Tingkat partisipasi anggota dalam penelitian ini adalah tinggi rendahnya 

keterlibatan orang secara sukarela dalam menemukan dan 

mengimplementasikan ide-ide atau gagasan koperasi. Tingkat partisipasi 

anggota dibatasi pada perasaan kelompok yang kuat, rapat-rapat anggota, 

memelihara pendanaan, pengambilan keputusan, dan berpartisipasi 

anggaran. 

3. Jenis kelamin adalah ciri-ciri anatomis dan fisiologis yang membedakan 

antara pria dan wanita. Jenis kelamin dibatasi pada jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti kemukakan, maka 

sebagai perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pelayanan koperasi terhadap tingkat 

partisipasi anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)  

”Makarya” Kecamatan Jebres Surakarta Tahun 2008? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan jenis kelamin terhadap tingkat 

partisipasi anggota pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

”Makarya” Kecamatan Jebres Surakarta Tahun 2008? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan pelayanan koperasi dan jenis 

kelamin terhadap tingkat partisipasi anggota pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) ”Makarya” Kecamatan Jebres Surakarta 

Tahun 2008? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil 

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan pelayanan 

koperasi terhadap tingkat partisipasi anggota pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) ”Makarya” Kecamatan Jebres Surakarta 

Tahun 2008. 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan jenis 

kelamin terhadap tingkat partisipasi anggota pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) ”Makarya” Kecamatan Jebres Surakarta 

Tahun 2008. 
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3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan pelayanan 

koperasi dan jenis kelamin terhadap tingkat partisipasi anggota pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) ”Makarya” Kecamatan 

Jebres Surakarta Tahun 2008. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari segi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

mempunyai pengaruh terhadap keefektifan organisasi koperasi. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang 

perkoperasian sebagai pengembangan dari mata kuliah manajemen 

koperasi. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori tentang 

perkoperasian, bagi peneliti lain dalam bidang penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan informasi mengenai tingkat partisipasi anggota 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) ”Makarya” sebagai 

bahan evaluasi kinerja KPRI ”Makarya”. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

anggota untuk lebih meningkatkan partisipasinya terhadap koperasi. 




