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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul : Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja 

Pengurus Koperasi Karyawan Balam Sejahtera (Kopkar Base) Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Perspektif Ekonomi 

Syariah”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena anggota sebagian besar dalam 

partisipasi anggota koperasi karyawan Balam Sejahtera masih kurang baik, 

terutama jumlah anggota koperasi dalam dua tahun terakhir menurun, dan adanya 

keluhan dari anggota sehingga beberapa anggota keluar dari anggota koperasi 

disebabkan karena kurangnya kontribusi masyarakat. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apakah partisipasi anggota mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja pengurus dan Bagaimana tinjauan ekonomi syariah 

mengenai partisipasi anggota dan Kinerja Pengurus Koperasi Karyawan Balam 

Sejahtera Kecamatan Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota terhadap kinerja pengurus  dan 

untuk mngetahui bagaimanakah tinjauan ekonomi syariah tentang hubungan 

antara partisipasi anggota dan kinerja pengurus. 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Karyawan Balam Sejahtera 

(Kopkar Base) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 900 orang yang terdiri dari anggota dan pengurus 

Koperasi. Sedangkan sampel ditentukan dengan menggunakan metode 

Propotional Stratifeid Random Sampling sebanyak 90 orang diambil berdasarkan 

perhitungan dari rumus slovin dengan tingkat kesalahan ditoleransi sebesar 10%.  

Dalam penelitian ini dipakai metode kuantitatif dengan cara mengajukan 

kuesioner dan studi pustaka. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi sederhana. Metode analisis data Y= 20,858 + 0,489X + e., regresi 

linier sederhana dan uji 
t
hitung sebesar 6,940 dengan signifikan probabilitas sebesar 

0.000 < 0,05 dengan menggunakan program spss 20. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pengurus Koperasi Karyawan Balam Sejahtera 

(Kopkar Base) di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini 

dapat dibuktikan dari koefisien korelasi menunjukkan hubungan yang sedang, 

sedangkan nilai koefisien determinasi (R
2
) diperoleh sebesar 35,4 % dan sisanya 

64,6 % disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil analisis ekonomi 

syariah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi anggota 

terhadap kinerja pengurus dimana secara umum sudah sesuai, tetapi tidak terjadi 

secara sempurna, ada beberapa indikator yang belum terealisasi dengan baik yaitu 

kurangnya partisipasi anggota dalam menghadiri RAT, mengikuti pelatihan dan 

pendidikan dan kurangnya kontribusi aktif dalam memajukan koperasi karyawan 

balam sejahtera. 

 


