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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KOPERASI UNIT DESA (KUD) TRI 

MANUNGGAL DESA MAYANG PONGKAI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI 

MASYARAKAT DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI 

TENGAH KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh: MOHAMMAD ALFIAN KAMPARI 

 

 Penelitain ini dilakukan di Koperasi Unit Desa Tri Manunggal Desa Mayang 

Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pelaksanaan program KUD Tri Manunggal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, 

sejauh mana tingkat kualitas pelayanan di Koperasi Unit Desa Tri Manunggal dan  faktor 

pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program Koperasi Unit Desa Tri 

Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskiptif ekualitatif yaitu suatu 

bentuk analisis penelitian yang berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi. Sedangkan 

menjadi populasi ini adalah pengurus 7 orang dan anggota 560 orang Koperasi Unit Desa, 

sampel adalah sebagian populasi yaitu 5 orang pengurus dan 100 orang orang anggota 

dengan menggunakan rumus slovin.  

Dari hasil penelitan lapangan dan pembahasan melalui penyebaran 

questioner,observasi, serta interview terhadap responden maka secara garis besar dapat 

diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program Koperasi Unit Desa (KUD) Tri 

Manunggal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat masih aktif membantu dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat, seperti halnya KUD menyediakan barang 

kebutuhan pokok anggota yang terdapar di waserda, menyediakan alat pertanian untuk 

perkebunan kelapa sawit, dan juga memberikan simpan pinjam bagi anggota yang 

membutuhkannya. Dari segi kualitas pelayanan berdasarkan kuisioner yang penulis 

sampaikan kepada responden (anggota KUD Tri Manunggal) menjawab hasil dari kinerja 

petugas dalam segi pelayanan di KUD Tri Manunggal kurang baik. Hal ini terbukti dari 

jawaban responden sebanyak 55 atau 55% mengatakan tidak setuju. Sedangkan faktor 

pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program Koperasi Unit Desa Tri 

Manunggal terdapat dua faktor yaitu a) faktor pendukung: dukungan dari pemerintah, 

dukungan dari anggota koperasi dan memberikan pelatihan pengurus. b) faktor 

penghambat: pengelolaan manajemen usaha Koperasi Unti Desa Tri Manunggal Desa 

Mayang Pongkai  kurang berjalan baik, Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM 

Koperasi kurang memadai, Tingkat pendidikan karyawan masih rendah, Partisipasi 

anggota terhadap hak dan kewajiban masih rendah dan Belum adanya pembinaan dan 

pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman.  
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