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ABSTRAK 

 

KAENAH KARLINA. 8105123324. Pengaruh Pengetahuan Anggota 

Teantang Koperasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota. 

Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, Juli 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengetahuan 

anggota tentang koperasi dan kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota pada 

Koperasi Departemen Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan selama tiga 

bulanterhitung mulai bulan Maret 2016 sampai dengan Mei 2016. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Departemen 

Agama Jakarta Selatan berjumlah 1242. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 93 anggota koperasi dengan menggunakan teknik simple random 

sampling. Data variabel X1 (Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi), X2 

(Kualitas Pelayanan), dan Y (Partisipasi Anggota) instrumen yang digunakan 

adalah kuesioner dengan menggunakan model skala likert. Sebelum digunakan, 

dilakukan uji coba validitas konstruk (construct validity) melalui proses validasi 

yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji 

reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach.Hasil reliabilitas X1 sebesar 0,866 dan 

membuktikan bahwa instrumen tersebut reliabel. Hasil reliabilitas X2 sebesar 

0,955 dan membuktikan bahwa instrumen tersebut reliabel. Hasil reliabilitas Y 

sebesar 0,696 dan membuktikan bahwa instrumen tersebut reliabel. Teknik 

analisis data menggunakan program SPSS versi 16.00 dimulai dengan mencari uji 

persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan metode Komolgrov 

Smirnov Z dan didapat nilai X1 sebesar 0,437, X2 sebesar 0,360, dan Y sebesar 

0,254 yang secara keseluruhan lebih besar dari signifikansi 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Kemudian mencari uji asumsi klasik yaitu uji 

multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Dari hasil uji multikolinearitas nilai 

Tolerance sebesar 0,818 yang lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 yaitu 

1,22 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya 

mencari uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari Scaatterplot terdapat pola titik-

titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y mengidentifikasi 

tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang diadapat 

adalah                         . Uji hipotesis yaitu uji F dalam tabel 

ANOVA diketahui Fhitung 37,562 > Ftabel 3,10. Uji t menghasilkan thitung dari 

pengetahuan anggota tentang koperasi 5,005 > ttabel 1,98, thitung dari kualitas 

pelayanan sebesar 4,263>ttabel 1,98. Kemudian uji koefisien determinasi 

diperoleh hasil 45,5%. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 

dan signifikan pengetahuan anggota tentang koperasi dan kualitas pelayanan 

terhadap partisipasi anggota pada Koperasi Departemen Agama Jakarta Selatan.  

 

Kata Kunci: Pengetahuan Anggota Tentang Koperasi, Kualitas Pelayanan, 

Partisipasi Anggota 
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KAENAH KARLINA. 8105123324. The Influence of Members’ Knowledge 

About Cooperative Enterprise and Quality of Service to their Participation. 

Skripsi. Jakarta: Study Program of Economic Education, Faculty of 

Economics, State University of Jakarta. July 2016. 

This study aims at identifying whether the members’ knowledge about cooperative 

enterprise and quality of their service affect their participation. This research was 

conducted for 3 months starting from March to May 2016. The research was 

conducted by a survey method with the correlation approach, involving 1242 

respondents and taking 93 of them randomly as sample. There were three 

variables, namely X1 (knowledge about cooperative enterprise), X2 (quality of 

service) and Y (members’ participation) which was obtained from questionnaire 

by using likert scale models. Before applying, validity test was done by analyzing 

correlation coefficient for each item and the total score and reliability test using 

Cronbach Alpha formula. This calculation resulted in X1 (0,886), X2 (0,995) and 

Y (0,696) as reliable instruments. These results were then analyzed using SPSS 

16.0.0. Firstly, the analysis apply Kolmogorov Smirnov Z method to conduct 

normality test, and resulted in 0,437 (X1), 0,360 (X2) and 0,254 (Y). the figures 

indicate a normal distribution. From multikolinearity test, tolerance figure at 

0,818 (more than 0,1) and  VIF figure at 1,22 (less than 10) indicate that 

multikolinearitas did not show a problem while from heteroskedasticity test, the 

figures are separatedly lower than zero (0) indicating the same result with 

                        . In ANOVA, Ftest shows that Fhitung (37,562) is 

larger than Ftable (3,10). As for ttest about members’ knowledge, ttest was found 

larger than ttable (5,005  > 1,98), whereas about quality service, thitung was found 

also larger than ttable (4,263 > 1,98). The last one was test coefficient of 

determination obtain result of 45,5%. In conclusion, there is a significant and 

positive correlation between members’ knowledge and quality service in 

cooperative enterprise in Koperasi Pegawai Kementerian Agama Jakarta Selatan. 

 

 

Keywords: members’ knowledge about cooperative enterprise, quality of service, 

members’ participation. 
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