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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya 

kemaslahatan hidup manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan 

tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan umat manusia untuk mencari 

karunia-Nya di muka bumi. Manusia diberi tugas untuk mewujudkan 

kemakmuran dan kesejahteraannya di muka bumi dengan memanfaatkan 

sumber daya yang telah diberikan sesuai dengan tuntunan-Nya.
1
 Dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan rakyat di daerah pedesaan, 

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang merupakan suatu susunan 

ekonomi sebagai usaha bersama yang berazas kekeluargaan.
2
  

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus berbagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

azas kekeluargaan.
3
 Ada yang menarik dan belum banyak diketahui oleh para 

pelaku usaha saat diundangkannya UU No 17 tahun 2012 tentang Koperasi 

sebagai pengganti dari UU No. 25 Tahun 1992. Diundangkannya UU Koperasi 

                                                           
1
 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2( Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, 

Konsumsi, Institusi Keuangan, dan Kontribusi), (Pekanbaru: Almujtahadah Press, 2014),h. 46. 
2
M. Dahlan Yacub Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 372. 

3
Amin Widjaja Tunggal, Akuntansi Untuk Koperasi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 

Cet. ke-1, h. 1. 
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yang baru ini pada 29 Oktober 2012, menjadi tongak dasar penempatan 

koperasi sebagai badan hukum yang memiliki pengaturan menjadi sangat 

jelas. 

Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan syirkah baru yang 

diciptakan oleh para ahli ekonomi yang banyak sekali manfaatnya, yaitu 

memberikan keuntungan kepada anggota dalam penyertaan modal, 

memberikan lapangan kerja kepada para anggota dan memberikan bantuan 

keuangan dari sebagian hasil koperasi. Dengan demikian jelas bahwa koperasi 

ini tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan. Penglolaannya yang bersifat 

demokratis dan terbuka serta pebagian keuntungan kepada para anggota 

menurut ketentuan yang berlaku, yang telah diketahui oleh seluruh pemilik 

modal, oleh karena itu koperasi dapat dibenarkan oleh syariat Islam.
4
 Di dalam 

al- Quran surat al-Maidah ayat 2 yaitu: 

ۡثمِ َعلًَ َوََل تََعاَووُىْا  ٱلتَّۡقَىي   وَ  ٱۡلبِر  ۘ  َوتََعاَووُىْا َعلًَ  نِ وَ  ٱۡۡلِ   ٢ ٱۡلُعۡدَو 

 Artinya :  Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. 

 

Dan juga dalam surat Shaad ayat 24 yaitu: 

َه  ۦ  يِ  ً  بَۡعٍض إَِلَّ  ٱۡلُخلَطَآءِ َوإِنَّ َكثِيٗرا م  َءاَمىُىْا َوَعِملُىاْ  ٱلَِّذيهَ لَيَۡبِغي بَۡعُضهُۡم َعلَ

تِ  لَِح  ا هُۡمۗۡ  ٱلصَّ   َوقَلِيٞل مَّ
Artinya :  Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu  

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. 

                                                           
4
Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah), (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2004) h. 163.  
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Kinerja menurut Wibowo berasal dari pengertian performance. Ada 

pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, 

bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan 

berlangsung.
5
  

Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual 

dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu 

dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik.
6
 

Pengurus adalah anggota yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi 

dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. 

Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Tugas pengurus adalah mengelola 

koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan 

rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyenggarakan rapat 

anggota, dan mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas.
7
 Dengan semakin baiknya kinerja pengurus maka secara 

tidak langsung akan membuat anggota puas akan kinerja pengurus koperasi 

itu. Kinerja pengurus merupakan kunci keberhasilan dalam memajukan 

koperasi. Dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan sesuai dengan 

yang sudah di tetapkan bersama dengan anggota dalam RAT maka akan 

memberikan kepuasan bagi anggota koperasi.   

Menurut Agus Ahyari dalam buku “Manajemen Produksi”, 

menyatakan bahwa partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental atau fikiran 

                                                           
5
Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.  

6
Ibid, h. 48 

7
Amin Widjaja Tunggal, Op.cit, h. 24. 
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dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kepada kelompok dalam 

usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha 

bersangkutan.
8
 Anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat 

mempengaruhi usaha yang dijalankan oleh koperasi berarti pula untuk 

mengembangkan usaha koperasi. Hal ini sejalan pula dengan hak anggota 

untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari koperasinya. Anggota 

merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi, oleh karena itu penting 

bagi anggota mengembangkan dan memelihara kebersamaan.
9
  

Menurut Erika Setyanti Kusumaputri dalam bukunya “Komitmen pada 

Perubahan Organisasi”, mengetahui bahwa maksud partisipasi anggota adalah 

usaha organisasi untuk memfasilitasi peran serta anggota secara aktif seta 

memberikan usulan terhadap jalannya perubahan. Dalam mendapatkan umpan 

balik dari kesulitan yang dihadapi anggota.
10

 Hilangnya partisipasi anggota 

adalah penyebab utama kegagalan perubahan organisasi. Artinya untuk 

mencapai keberhasilan pembaharuan, anggota harus percaya bahwa pendapat 

mereka telah didengarkan, dihargai, dan dipertimbangkan.  

Menurut Jochen Ropke terdapat banyak koperasi dengan tingkat 

partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa tetap memberikan manfaat 

yang memuaskan bagi para anggota yang telah berperan aktif dalam 

melakukan usaha bersama, akan tetapi tanpa partisipasi anggota kemungkinan 

rendahnya atau menurunnya efektifitas dan efesiensi anggota, dalam rangka 

                                                           
8
Helti Sinaga, Manajemen Produksi,(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1987), h. 22. 

9
Amin Widjaja Tunggal, Op.cit, h. 22. 

10
Erika Setyanti Kusumaputri, Komitmen pada Perubahan Organisasi (Perubahan 

Organisasi dalam Prespktif Islam dan Psikologi), (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Cet. Ke-1, h. 

87. 
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mencapai kinerja koperasi akan lebih besar. Partisipasi dibutuhkan untuk 

mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan yang akan terjadi 

dan membuat pemimpin koperasi lebih bertanggung jawab.
11

  

Berhasil atau tidaknya suatu koperasi tergantung kepada kinerja 

pengurus koperasi, kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah 

produktifitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha 

untuk mencapai tingkat produktifitas yang tinggi dalam suatu organisasi. 

Menurut Ninik Widiyanti bahwa gagal atau suksesnya suatu koperasi 

sebagaimana juga organisasi lain, adalah totalitas dari kegagalan ataupun 

keberhasilan dari manajemen secara sekeluruhan dalam menanggapi dan 

memanfaatkan keadaan intern dan ekstern dari koperasi.
12

  

Untuk itu koperasi harus siap menghadapi tantangan dalam 

perkembangan ekonomi dunia yang pesat ini. Dalam menciptakan 

kemandirian, koperasi sama dengan badan hukum dan badan usaha lainnya. 

Namun kenyataan koperasi sebagai badan tidak segesit badan hukum dan 

badan usaha lainnya. Walaupun regulasi sudah cukup banyak dikeluarkan 

pemerintah. Tetapi tetap saja untuk berjalan pun terasa sulit. Padahal misi 

pendirian koperasi tidak lain untuk berperan nyata dalam menyusun 

perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang 

mengutamakan kemakmuran para anggota sebagai pendiri. Oleh karena itu, 
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Jochen Ropke, Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, Terjemahan oleh Sri Djamika, 

(Bandung: Selemba Empat Patria, 2003), h. 39.  
12

Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), Cet. Ke-9, h. 

106. 
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peran keanggotaan koperasi sesuatu sangat penting dalam perkembangan 

perekonomian nasional.  

Koperasi karyawan Balam Sejahtera yang disingkat dengan nama 

Kopkar Base  ini berdiri pada tanggal 02 Mei 2014 berada di desa Balam 

Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 

Koperasi karyawan ini dibentuk dengan maksud untuk memudahkan karyawan 

(yang berada di PT. Salim Ivomas Pratama Tbk yang bergerak dalam produksi 

perkebunan kelapa sawit) untuk meningkatkan kesejahterakan perekonomian 

mereka. Berdasarkan data dari Koperasi Karyawan Balam Sejahtera, 

Keanggotaan Kopkar Balam Sejahtera adalah 9 kelompok yaitu :   

TABEL I.1 

LAPORAN POSISI ANGGOTA KOPERASI KARYAWAN BALAM 

SEJAHTERA 

 

Kelompok Divisi Anggota  (Orang) 

2014 2015 2016 

I I (satu) 165 150 146 

Ī  II (Dua) 130 123 121 

III III (Tiga) 113 108 105 

IV IV (Empat) 126 120 115 

V V (Lima) 123 117 117 

VI VI (Enam) 127 119 114 

VII Traksi 67 67 64 

VIII Keamanan 65 65 64 

IX Kantor/ Guru 54 54 54 

Jumlah  970 923 900 
      Sumber : Kopkar Base desa Balam Sempurna 

Dilihat dari di atas jumlah anggota menurut pada tahun 2014-2016 

menunjukkan angka trend yang menurun, hal ini disebabkan, ada di antara 

anggota karyawan yang berhenti, pensiun, dan meninggal dunia. 
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Keanggotaan Kopkar Balam sejahtera adalah anggota aktif baik 

sebagai penyimpan maupun pengguna jasa koperasi adalah semua karyawan 

yang bekerja di perkebunan kelapa sawit pada perusahaan PT. Ivomas Pratama 

tbk dalam wilayah desa Balam Sempurna. Dari tabel di atas dapat di lihat 

bahwa masing-masing kelompok anggota mempunyai hak dan kewajiban, 

seperti di lihat pada tabel dibawah ini: 
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TABEL I.2 

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KOPKAR BALAM SEJAHTERA 

TAHUN 2016 

 

No Hak Kewajiban 

1 Menghadiri, menyatakan pendapat 

dan memberikan suara dalam Rapat 

Anggota. 

Membayar simpanan-

simpanan pada Koperasi 

(Simpanan Pokok, Simpanan 

wajib, dan Simpanan lain-lain 

yang diputuskan Rapat 

anggota). 

2 Memilih/dipilih untuk menjadi 

anggota pengurus dan Badan 

Pengawas. 

Mengamalkan dan tunduk 

kepada Anggaran Dasar dan 

aturan lain yang diputuskan 

oleh Rapat Anggota. 

3 Meminta diadakan Rapat Anggota. Berpartisipasi dalam kegiatan 

usaha yang diselenggarakan 

oleh Koperasi. 

4 Mengemukakan pendapat atau saran-

saran kepada pengurus di dalam atau 

di luar Rapat Anggota, baik diminta 

atau tidak diminta. 

Hadir secara aktif dan 

mengambil peranan dalam 

rapat-rapat. 

 

5 Mendapat pelayanan yang sama dari 

Koperasi 

Anggota yang berhenti/dipecat 

karena menimbulkan kerugian 

bagi koperasi wajib membayar 

kerugian tersebut sebesar yang 

ditimbulkan secara tunai 

maupun diangsur sesuai 

dengan keputusan rapat 

pengurus. 

6 Menerima Pembagian SHU 

sebagaimana diatur dalam Anggaran 

Dasar ini 

Menjaga kerahasiaan 

perusahaan dan organisasi 

koperasi kepada pihak luar. 

7 Anggota yang berhenti akan diberikan 

kembali simpanan-simpanan dan 

bagian SHU setelah diperhitungkan 

dengan kewajiban-kewajiban, yang 

dibayarkan paling lambat setelah 

Rapat Anggota. 

 

Sumber : Kopkar Balam Sejahtera desa Balam Sempurna 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Karyawan Balam 

Sejahtera menunjukkan bahwa partisipasi anggota secara umum kurang baik, 
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terutama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2014-2016. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL I.3 

KEHADIRAN RAT KOPERASI KARYAWAN BALAM SEJAHTERA 

 

No Tahun 
Jumlah Anggota 

Hadir (Orang) 
Presentase (%) 

1 2014 100 11,1 

2 2015 70 7,7 

3 2016 50 5,5 

Sumber : Kopkar Base desa Balam Sempurna 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kehadiran anggota dalam Rapat 

Anggota Tahunan 2014-2016 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa partisipasi anggota belum optimal. Kehadiran anggota dalam RAT 

hanya dihadiri oleh perwakilan pengurus dan perwakilan anggota setiap 

kelompok yang ditunjuk bisa memberitahu hasil keputusan RAT kepada 

anggota yang tidak hadir. Ini dilakukan karena alasan minimnya fasilitas 

tempat dalam RAT sehingga tidak bisa menampung jumlah anggota yang 

relatif tinggi. Turunnya jumlah kehadiran anggota dalam RAT belum tentu 

partisipasinya tidak baik. Dengan terus turunnya jumlah anggota diharapkan 

partisipasinya terus meningkat. Keberhasilan koperasi tidak hanya dilihat dari 

kuantitas jumlah anggota melainkan kualitas dari koperasi tersebut.    

Berdasarkan data dari kantor besar Koperasi Karyawan Balam 

Sejahtera yang ditinjau dari buku laporan pertanggung jawaban pengurus 

bahwa perkembangan keuangan atau permodalan Kopkar Base tahun 2014-

2016 adalah sebagai berikut: 
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TABEL I.4 

    PERKEMBANGAN KEUANGAN KOPKAR BALAM SEJAHTERA 

TAHUN 2014-2016 

 

 

No 

 

Uraian 

Tahun 2014 

(Rp) 

Tahun 2015 

(Rp) 

Tahun 2016 

(Rp) 

1 Kas  12.050.053    26.634.687 103.994.904 

2 Simpanan Pokok    98.400.000    - - 

3 Simpanan Wajib    73.140.000    570.850.000  864.350.000   

4 Modal Anggota  223.153.545  833.698.843 1.801.440.740 

5 SHU Tahun Berjalan    4.674.587   88.978.470 186.807.007 

 Jumlah (Rp)  411.418.185  1.520.162.000 2.956.592.651 

 Presentase(%) 8,42 31,10 60,48 

     Sumber : Kopkar Balam Sejahtera desa Balam Sempurna 

Dari tabel di atas perkembangan modal Kopkar Balam Sejahtera yang 

bersumber dari Kas, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Modal, SHU Tahun 

Berjalan dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Peningkatan simpanan wajib 

terjadi bertmbahnya jumlah dana yang di keluarkan untukmembayar simpanan 

wajib yang semula 50.000 menjadi 100.000. Peningkatan modal ini terjadi 

karena adanya modal dari luar dan modal sendiri. Modal yang berasal dari luar 

dapat diakibatkan adanya bantuan dana bergulir yang berasal dari perusahaan 

maupun hibah. Permodalan koperasi memang bisa didapatkan dari luar tetapi 

jumlahnya tidak lebih besar dari modal sendiri. Jika proporsi lebih besar 

modal dari luar dibandingkan modal sendiri ini menunjukan usaha koprasi 

masih mengandalkan bantuan dari luar. Sehingga koperasi harus membayar 

cicilan pinjaman yang berasal dari luar akibatnya seharusnya jumlah SHU 

harus dibayarkan oleh anggota harus terpotong untuk membayar cicilan 

koperasi. 
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Adapun fenomena yang terjadi pada koperasi karyawan balam 

sejahtera adalah terdapat partisipasi anggota dengan sosialisasi yang belum 

optimal didalam aspek pengelolaannya, kurangnya pemahaman tentang 

pengkoperasian hanya sebatas ikut mendaftar sebagai anggota karena koperasi 

tersebut milik karyawan tetap PT. Salim Ivomas Pratama, pada saat RAT 

hanya dihadiri oleh sebagian anggota dan pengurus maka tidak banyak 

inspirasi yang tertampung, namun pertumbuhan ekonomi koperasi terus 

meningkat setiap tahunnya di lihat dari perkembangan kuangan yang 

meningkat. 

Dalam penelitian ini juga mencoba mengkaji bagaimana partisipasi 

anggota koperasi Kopkar Balam Sejahtera, bagaimana kinerja pengurus 

Koperasi Kopkar Balam Sejahtera dan apakah partisipasi anggota mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengurus Koperasi Kopkar Balam 

Sejahtera yang berada di desa Balam Sempurna kecamatan Bagan Sinembah 

kabupaten Rokan hilir. Berdasarkan uraian dan data diatas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Partisipasi 

Anggota terhadap Kinerja Pengurus Koperasi Karyawan Balam 

Sejahtera (Kopkar Base) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti dan terbatasnya 

kemampuan dan waktu, serta dana yang brsedia, maka dalam hal ini penulis 

membatasi masalah yang diteliti, penulis akan memfokuskan penelitian ini 
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pada “Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja Pengurus Koperasi 

Karyawan Balam Sejahtera (Kopkar Base) Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah partisipasi anggota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja pengurus Koperasi Karyawan Balam Sejahtera Kecamatan Bagan 

sinembah Kabupaten Rokan Hilir ? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah mengenai partisipasi anggota dan 

Kinerja Pengurus Koperasi Karyawan Balam Sejahtera Kecamatan Bagan 

sinembah Kabupaten Rokan Hilir ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota terhadap kinerja pengurus 

Koperasi Karyawan Balam Sejahtera Kecamatan Bagan sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir  

2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah mengenai partisipasi anggota 

dan kinerja pengurus Koperasi Karyawan Balam Sejahtera Bagan 

sinembah Kabupaten Rokan Hilir 
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Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi 

Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi penulis dapat dijadikan untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang partisipasi di bidang koperasi. 

2. Bagi koperasi Memberikan motivasi terhadap anggota koperasi untuk 

meningkatkan kinerja koperasi. 

3. Bagi Penelitian selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan dan 

juga sebagai litelatur untuk penilitian yang sejenis dimasa yang akan 

datang. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan Balam Sejahtera 

yang terletak di desa Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan hilir. Penulis melakukan penelitian disini karena 

dianggap terbuka dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan 

peneliti lakukan. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek penelitian disini adalah pengurus dan anggota 

koperasi yang telah lama ikut berpartisipasi dalam Koperasi Karyawan 

Balam Sejahtera desa Balam Sempurna. Sedangkan objek dalam penelitian 
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ini adalah pengaruh partisipasi anggota terhadap kinerja pengurus koperasi 

karyawan balam sejahtera (kopkar base) kecamatan bagan sinembah 

kabupaten rokan hilir dalam perspektif Ekonomi Syariah. 

3. Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh satu 

organisasi atau perorangan langsung dari objeknya
13

 dengan 

melakukan wawancara atau interview dan kuesioner dengan pihak 

koperasi dan pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu.
14

 Data 

dan informasi dalam bentuk jadi yang telah dimiliki dan disediakan 

oleh koperasi. Seperti data anggota, sejarah singkat koperasi dan 

struktur organisasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner (angket), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat daftar pertanyaan atau pernyatan 

tertulis yang akan disebarkan kepada responden tersebut untuk 

dijawabnya.   

                                                           
13

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 102. 
14

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 

Cet. Ke- 2, h. 33.  
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b. Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

5. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pada Koperasi 

Karyawan Balam Sejahtera sebanyak 900 anggota termasuk pengurus 

koperasi pada tahun 2016. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 90 

responden dari populasi 900 anggota termasuk pengurus Koperasi 

Karyawan Balam Sejahtera. Jumlah sampel (size of samples) ditentukan 

berdasarkan pada perhitungan dari rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 

yang ditoleransi sebesar 10%. 

n = 
 

     
 

keterangan : n  =  Ukuran Sampel 

N  =  Ukuran Populasi 

e = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 

(persentase kelonggaran ketidak telitian karena 

kesalahan penarikan sampel) 10%. 

n = 
 

     
 

n = 
   

            
 

n = 
   

   
 

n = 90 

Jadi sempel yang diambil adalah 90 dari 900 anggota. 
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Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Teknik 

Proportionate Stratifeid Random Sampling kemudahannya adalah teknik 

yang digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak 

homogen dan berstrata secara proporsional.
15

 Untuk lebih jelas mengenai 

populasi dan sampel dapat terlihat pada tabel 1.5 berikut ini: 

TABEL I.5 

            JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL KOPERASI KARYAWAN   

BALAM SEJAHTERA 

 

No Uraian Responden Populasi 
 

Jumlah Sampel 

 

1 Pengurus 21 2 

2 I (satu) 144 14 

3  II (dua) 119 12 

4 III (tiga) 103 10 

5 IV (empat) 113 11 

6 V (lima) 115 12 

7 VI (enam) 112 11 

8 Traksi 62 6 

9 Keamanan 62 6 

10 Kantor/ guru 49 5 

Jumlah 900 90 
             Sumber: Data Olahan 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat 

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan 

                                                           
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: cv. Alfabeta, 

2017), Cet. Ke-25, h. 82.  
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yang sebenarnya dari variabel penelitian.
16

 Pengujian validitas data 

dalam penelitian ini, digunakan uji korelasi  Pearson dengan 

metode Product Moment  ketentuannya jika nilai  r hitung  ≥ nilai r 

table.
17

  maka item pernyataan dinyatakan valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan 

maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan 

sehingga dapat mnghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan 

kenyataan. Instrumen reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama.
18

  Peneliti ini melakukan uji 

realibilitas dengan menggunakan Cronbach Alpha yaitu sebagai 

ukuran umum dari ketetapan internal skala multi-item. Suatu 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha 

(α)>0,60. 

b. Uji Model  

1) Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data 

continiue berdistribusi normal sehingga analisis dengan 

                                                           
16

 Zainal Mustafa, Mengurai variabel hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013), h. 163. 
17

 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Ed Ke-2 Cet. 

Ke 3, h. 236. 
18

 Sugiyono, Op.cit., h. 213 
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validitas, reliabilitas, uji t, korelasi, dan regresi dapat 

dilaksanakan. 

1) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 

apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. 

Asumsi yang mendasari dalam analisi varian adalah varian 

dari populasi sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai 

signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama. 

2) Uji Linearitas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak 

secara signifikan. Uji linieritas dilakukan dengan pengujian 

pada SPSS 20 dengan menggunakan test for linearity pada 

taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linear bila signifikansi (linearity) kurang 

dari 0,05. 

3) Uji heterokedastisitas 

 bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dan 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

heterokedastisitas. 
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Untuk melakukan pengujian terhadap asumsi ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis grafik plot. 

Apabila titik-titik mnyebar secara acak baik di atas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu Y maka dinyatakan tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

c. Uji hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analiisis regresi linier sederhana adalah suatu metode 

analisa yang digunakan untuk menentukan ketetapan prediksi dari 

pengaruh yang terjadi antara variabel dependen (Y) terhadap 

variabel independen (X) Formula untuk Regresi sederhana adalah 

sebagai berikut :  

Y = a + bX  

Keterangan: 

Y : kinerja Pengurus (Variabel dependen) 

X : partisipasi Anggota (Variabel independen) 

a   : konstanta 

b   : koefsien regresi linear 

2) Uji Persial (t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independent (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependent(Y) dengan = 0,05 atau 5% dengan kriteria pengujian 
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sebagai  berikut: jika thitung > ttabel maka terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependent. 

3) Koefisien Kolerasi Sederhana (r) 

Koefisien kolerasi (r) digunakan untuk menguji hipotesis 

hubungan antara dua variabel dan untuk melihat kuat lemahnya 

hubungan dan arah hubungan antara dua variabel. 

4) Koefisien determinasi (r
2
) 

Koefisien determinasi (r
2
) digunakan untuk mengetahui 

persentase variabel independen dapat dijelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika 

koefisien determinasi (r
2
) = 1, artinya variabel dependen 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Jika koefisien determinasi (r
2
) = 0, 

artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi 

variabel dependen. 

Pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini 

diatur dengan skala likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial.
19

 Skala ini juga digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan 

responden terhadap serangkaian pernyataan yang mengukur suatu objek. 

Dengan skala penilaian (skor) 1 sampai 5, varian jawaban untuk masing-

masing item pertanyaan sebagai brikut. 

                                                           
19

 Ridwan dan Sunarto, Pengantar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 22. 
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TABEL I.6 

SKALA PENGUKURAN 

 

Kategori  Skor  

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Pengelolaan data dalam penelitian ini dibantu dengan 

menggunakan program SPSS 20 dan hasilnya akan disajikan dalam bab 

pembahasan. 

GAMBAR I.1 

KERANGKA PEMIKIRAN PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP 

KINERJA PENGURUS 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

ini yaitu : Diduga Partisipasi anggota berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengurus Koperasi Karyawan Balam Sejahtera di Desa Balam Sejahtera 

Kecamatan Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

  

Partisipasi Anggota (X) Kinerja Pengurus (Y) 
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G. Operasional Variabel 

TABEL I.7 

INDIKATOR VARIABEL PENELITIAN 

 

Variabel Definisi Indikator 

 

Partisipasi 

Anggota 

(X) 

Turut serta seseorang 

baik secara mental 

maupun emosional 

untuk memberikan 

sumbangan kepada 

proses pembuatan 

keputusan, terutama 

mengenai persoalan-

persoalan keterlibatan 

pribadi orang yang 

bersangkutan dan 

orang tersebut 

melaksanakan 

tanggung jawab untuk 

melakukan hal tersebut. 

1. Kontribusi baik tenaga maupun 

pikiran. 

2. Bertanggung jawab atas keberhasilan 

atau kegagalan koperasi. 

3. Berpartisipasi Rapat Anggota 

Tahunan. 

4. Menjaga nama baik koperasi. 

5. Menjalankan hasil keputusan RAT. 

6. Pendidikan dan pelatihan 

pengkoperasian. 

7. Mengontrol kinerja keuangan 

koperasi. 

8. Menjalankan keputusan pengurus 

berdasarkan RAT. 

9. Melunasi simpanan pokok 

10. Melunasi simpanan wajib 

Kinerja 

Pengurus  

(Y) 

Merupakan perilaku 

yang nyata ditampilkan 

setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh 

karyawan sesuai 

dengan perannya 

dalam perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bekerja sesuai dengan keputusan 

RAT. 

2. Meningkatkan citra koperasi di 

masyarakat. 

3. Meningkatkan omzet koperasi dari 

tahun ke tahun. 

4. Meningkatkan SHU. 

5. Motivasi kerja anggota 

6. Menjaga stabilitas volume usaha 

koperasi 

7. Mengembangkan potensi bisnis 

koperasi 

8. Mengembangkan struktur permodalan 

koperasi 

9. Meningkatkan pelayanan kepada 

anggota koperasi 

10. Bekerja dalam mengembangkan 

partisipasi dibidang sosial, ekonomi 

dan budaya 
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H. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  di dalamnya memuat latar belakang masalah, Batasan Masalah, 

rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodelogi 

Penelitian, Teknik Analisis Data, Skala Pengukuran, Hipotesis, 

dan Sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah singkat tentang 

Koperasi Karyawan Balam Sejahtera, struktur organisasi serta 

susunan pengurus koperasi. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

  Pada bab ini dikemukakan tentang pendekatan dan metode yang 

digunakan dalam penelitan ini. Uraian yang disajikan meliputi 

pengertian partisipasi, ciri-ciri partisipasi anggota, faktor-faktor 

partisipasi anggota, partisipasi dalam islam, pengertian kinerja 

pengurus, ciri-ciri kinerja pengurus, faktor-faktor kinerja 

pengurus, kinerja pengurus dalam islam. 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  di dalamnya memuat: hasil penelitian meliputi: Profil Rsponden, 

Deskripsi Responden, Deskripsi Variabel, Analisa Data dan 

Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

  di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. Adapun bagian akhir 

dalam skripsi ini akan memuat tentang lampiran lampiran yang 

diperlukan untuk meningkatkan validitas isi skripsi ini. 


