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ABSTRAK 

 

RATRI PURWASIH. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Kesadaran Berkoperasi pada Koperasi Wanita Nusa Indah Bekasi”. 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2015. Dosen Pembimbing: Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd  dan 
Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesadaran berkoperasi pada Koperasi Wanita Nusa Indah Bekasi. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis 
dengan menggunakan software SPSS 17.0. Berdasarkan hasil analisis data 
menunjukkan terdapat pengaruh positif lingkungan sosial dengan kesadaran 
berkoperasi dengan hasil thitung (2,132) > ttabel (1,978), terdapat pengaruh 
positif antara citra koperasi dan terhadap kesadaran berkoperasi dengan hasil thitung 
(2,210) > ttabel (1,978), dan terdapat pengaruh positif antara lingkungan sosial dan 
citra koperasi terhadap kesadaran berkoperasi dengan hasil Fhitung (5,434) > Ftabel 
(3,065). Variasi pengaruh dari kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan 
nilai R2 sebesar 0,076. Sehingga 7,6% variasi kesadaran berkoperasi dipengaruhi 
oleh lingkungan sosial dan citra koperasi dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 
di luar model penelitian. Keeratan hubungan secara simultan antara variabel 
lingkungan sosial, citra koperasi dan kesadaran berkoperasi adalah lemah sebesar 
0,276. 
 
Kata Kunci: Lingkungan Sosial, Citra Koperasi, Kesadaran Berkoperasi. 
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ABSTRACT 

 

RATRI PURWASIH. “The Analysis of Factors that Influence the Cooperative 
Awareness in Women Cooperative of Nusa Indah Bekasi”. Concentration of 
Cooperative Economics Education, Study Program of Economics Education, 
Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, 2015. Lecturer Advisor: Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd  
dan Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E 
 
This research aims to determine analyze the factors that influence the 
cooperatives awareness in Women Cooperative of Nusa Indah Bekasi. This 
research used survey method with the correlational approach. Data collection 
using the questionnaire technique. The data analysis technique used is the 
classical assumption test, multiple regression analysis and hypothesis testing 
using software SPSS 17.0. Based on analysis of the data shows there is positive 
social environment with awareness of cooperatives with the results of tcount (2,132) 
> ttable (1,978), there is a positive influence between image cooperative and to the 
awareness of cooperatives with the results tcount (2,210) > ttable (1,978), and there 
is a positive influence between educational level, social environment, image 
cooperative and to the awareness of cooperatives with Fcount (5,434) > Ftable 
(3,065). Variations influence of two independent variables can be determined 
based on the value of R2 of 0,076. So 7,6% of the variation awareness of 
cooperatives is influenced by social environment and image of cooperatives and 
the rest influenced by other factors outside the research model. Simultaneously 
the relationship between the variables educational level, social environment, the 
image of cooperatives and cooperative awareness is weak at 0,276. 

 

Keywords: Social Environment, the Image of Cooperatives, Cooperative 
Awareness.
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Fokuskan tujuan hidup dalam penghambaan terhadap Tuhan,  

Waspada akan niat dalam setiap melangkah, 

BISMILLAH, bukan yang lain. 

Tetap konsentrasi pada tugas dengan skala prioritas, 

Dahulukan yang paling penting dari yang terpenting. 

Maka ruginya saja manis, 

Apalagi untungnya. 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Ku persembahkan akhir dari sebuah tujuanku dan  

kupasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Inilah awal tanggung jawabku, awal dari tujuan baruku. 

Terimakasih Allah atas kepercayaan yang Engkau Berikan, 

Terimakasih teruntuk Ibu dan Bapak atas segala do’a, usaha, dukungan, 

semangat, cinta, kasih sayang, keteladanan, dan ketulusan. 

Terimakasih untuk para pembimbing dan untuk kalian yang tak mampu 

kusebutkan,  

Kan kuluapkan rasa syukurku dalam seluruh aktivitasku. 

vii 



 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas curahan 

rahmat dan kasih sayang-Nya yang selalu mengiringi setiap langkah hamba-Nya. 

Sholawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan Nabi Muhammad SAW dan 

keluarganya serta para sahabat, semoga syafaatnya selalu hadir pada umatnya 

hingga hari akhir zaman. Alhamdulillahirobbil’alamin penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kesadaran Berkoperasi pada Koperasi Wanita Nusa Indah Bekasi. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam 

menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada:        

1. Ibu Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak 

Karuniana Dianta A. Sebayang, S.IP, M.E, selaku Dosen Pembimbing II 

yang telah memberikan saran dan bimbingan baik secara teoretis, teknis, 

maupun moril dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat 

terselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta  dan Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si, 

selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 
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3. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi yang telah 

bersedia berbagi ilmu selama perkuliahan. 

5. Bapak Djumadi dan Ibu Hj. Winarti Kadir selaku pihak Koperasi Wanita 

Nusa Indah Bekasi yang telah banyak memberikan dukungan baik 

kesempatan, pikiran, waktu dan semangat selama proses penyusunan skripsi 

ini. Tak lupa untuk semua anggota koperasi yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 

6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Suratmi dan Bapak Ruriyono, serta adikku 

Widi Kurniaji Heriyono yang tiada henti mendoakan, meridhoi, dan 

memberikan semangat serta dukungan baik moril maupun materil kepada 

penulis agar diberi kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Ekonomi Koperasi 2011 yang 

selalu memberikan semangat, khususnya 4SA (Lathifa Fitriyani, Sri Vera 

Saragih, dan Atika Dinan) yang menghiasi hari-hari perkuliahan dari 

semester satu sampai penyusunan skripsi ini, dan teman-teman kelompok 

PKM Ekonomi 2 014 (Thoyyibah Islammiyah, Silvia Andriani, Amin Harina, 

dan Nabilla Amalia). 

8. Semua pihak yang turut membantu, baik terlibat secara langsung maupun 

tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  

Semoga segala bantuan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT.  

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pembacanya. Penulis 
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menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan dalam 

segi penulisan secara teknis maupun penyusunannya. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikkan penyusunan 

laporan selanjutnya. 
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