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ABSTRAK 

ABDUL SOHIB. Pengaruh Komunikasi Internal dan Pendidikan 

Perkoperasian Karyawan Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Koperasi 

Swadharma Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi 

internal dan pendidikan perkoperasian karyawan terhadap keberhasilan usaha 

pada koperasi swadharma Jakarta, baik secara parsial maupun secara simultan. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2015 di Koperasi 

Swadharma Jakarta. Metode yang digunakan adalah survey dengan pendekatan 

korelasional. Pengumpulan data menggunakan teknik pencatatan dokumen dan 

kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan koperasi 

Swadharma yang berjumlah 60 orang karyawan. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang 

terdiri atas uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada 

pengaruh secara parsial antara komunikasi internal dengan keberhasilan usah 

koperasi. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung 

sebesar 2,593 lebih besar dari ttabel sebesar 1,672. Pendidikan perkoperasian 

karyawan secara parsial  juga terdapat pengaruh terhadap keberhasilan usaha 

koperasi, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung 

sebesar 3,671 lebih besar dari ttabel sebesar 1,672. Secara simultan ada pengaruh 

antara komunikasi internal dan pendidikan perkoperasian karyawan terhadap 

keberhasilan usaha koperasi. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang 

menunjukkan nilai Fhitung sebesar 22,544 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,16. 

Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara komunikasi internal dan 

pendidikan perkoperasian karyawan  dengan keberhasilan usaha koperasi dengan 

koefisien korelasi ganda 0,665 dengan demikian, hipotesis penelitian diterima, 

selanjutnya diketahui koefisien determinasi (R
2
) sebesar 44,2%. 

 

Kata Kunci : Komunikasi internal, pendidikan perkoperasian karyawan, 

                      keberhasilan usaha   
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ABSTRACT 

ABDUL SOHIB. The Influence of Internal Communication and Cooperative 

Education Employees to the Success of Cooperative Business at Koperasi 

Swadharma Jakarta. Faculty of Economy State University of Jakarta. 2015. 

This research purpose is to find out the influence of internal communication and 

cooperative education employees to the success of cooperative business at 

koperasi swadharma Jakarta,either partially or simultaneously. The research was 

conducted in March to May 2015 at Koperasi Swadharma Jakarta. This type of 

research is survey, with correlation approach. Data recording, and questionnaire 

are research technique. Population in this research were all employees of the 

cooperative Swadharma totaling 60 employees. The data analysis technique used 

was multiple linear regression, classic assumption test, and the hypothesis test 

consist of t-test and F-test. Based on the analysis of the data found that there was 

a partial effect between internal communication toward success of cooperative 

business. Can be seen from the results of data analysis showed tcount 2,593  greater 

than ttable 1,672. Meanwhile, cooperative education employees are also partial 

influence on the success of cooperative business, it is seen from the results of data 

analysis showed tcount 3,671 greater than ttable 1,672. Simultaneously there is 

relationship between internal communication and cooperative education 

employees toward the success of cooperative businesss. Can be seen from the 

results of data analysis showed Fcount value of  22,544 is greater than the value of 

Ftable 3.16. There was a significant positive influence of internal communication 

and cooperative education employees to the success of cooperative business at 

Koperasi Swadharma with R for 0,665 and determination coefisien for (R)
2
 was 

44,2%. 

 

Keyword : Internal communication, cooperative education employees, success of  

                  cooperative business 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada 

Engkaulah kami mohon pertolongan (Q.S Alfatihah : 5) 

Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku  

(Q.S Thaha : 114) 
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Abdurrahman dan ibundaku tercinta Sri Suhartiningsih.  Terimakasih karna 
telah merawat, membimbing, melindungi serta selalu mendoakan dan 

memberikan dukungan baik moril maupun materil yang pastinya tidak ternilai 
dan tidak dapat terbayar oleh apapun. Dan terimakasih pula kepada kakak-

kakaku yang senantiasa mendukung dalam proses penyelasaian skripsi ini, serta 
seluruh keluarga besarku yang selalu menyemangati ku sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan tepat waktu. 
 

Untuk para dosen, baik pengajar, pembimbing akademik, pembimbing skripsi, 
maupun penguji skripsi, terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, 

bimbingan, kritik, saran, dan lain sebagainya guna menjadikan penulis pribadi 
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Aku persembahkan pula skripsi ini untukmu Nurlaila Umroh. Terimakasih 
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kubalas dengan apapun. 
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