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ABSTRAK 
 

 

DWI KAMTO FAUZI RAKHMAN. Pengaruh Partisipasi Anggota terhadap 

Sisa Hasil Usaha Anggota pada Koperasi Kredit Sehati. Skripsi, Jakarta: 

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan 

Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta, 2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

partisipasi anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha anggota pada Koperasi 

Kredit Sehati. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dalam kurun 2 waktu, yaitu 

terhitung sejak bulan Mei—Juni 2014 kemudian dilanjutkan pada bulan 

Oktober—Desember 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survei dengan pendekatan korelasional, sedangkan data yang diperoleh berasal 

dari data primer dan sekunder. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota 

koperasi yang berjumlah 5.731 anggota, dan sampel yang digunakan adalah 98 

orang anggota dengan menggunakan teknik sampling insidental. 

Data variabel X (Partisipasi Anggota) merupakan data primer, instrumen 

yang digunakan adalah berbentuk kuesioner dengan Skala Likert dan variabel Y 

menggunakan data sekunder berdasarkan data pada koperasi. Sebelum instrumen 

digunakan, dilakukan uji 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 variabel X (Partisipasi 

Anggota) sebesar 0,916. Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan 

mencari persamaan regresi yang didapat adalah  ̂               . 

Selanjunya adalah  uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan  

menggunakan uji lilifors dan diperoleh Lhitung (Lo) = 0,063 sedangkan Ltabel (Lt) = 

0,095 pada taraf signifikansi 0,05 maka Lhitung < Ltabel . Hal ini berarti galat 

taksiran Y atas X berdistribusi normal. Untuk uji keberartian regresi diperoleh 

Fhitung (105,90) > Ftabel (3,96), ini membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan 

uji kelinieran menghasilkan Fhitung (0,98) < Ftabel (1,67), ini berarti model regresi 

yang dipakai linier. 

Dengan uji koefisien determinasi hasil yang diperoleh sebesar 0,5245. Hal 

ini berarti sebesar 52,45% variasi sisa hasil usaha anggota ditentukan oleh 

partisipasi anggota. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara partispasi anggota dengan sisa hasil usaha anggota pada 

Koperasi Kredit Sehati. 
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ABSTRACT 
 

 

DWI KAMTO FAUZI RAKHMAN. Influenced of Membered Participation to 

the rest of the result of cooperative efforts at Credit Union Sehati. Script, 

Jakarta : Economics Education Program, Economics and Cooperative 

Education Concentration, Economics Majors and the Administration, Faculty 

of Economics, State University of Jakarta. 2015. 

The purpose of this research is to know the influenced of membered 

participation to the rest of the result of cooperative efforts at Credit Union Sehati. 

This research has done from during five month since May 2014 until June 2014 

and continued on October 2014 until December 2014. Research method using 

method with correlation approach, while the data form primary and secondary 

data. The population research was all of membered on Credit Union Sehati is 

5.731 members and 98 members for sample with used Insidental Sampling. 

Collecting X variable data (membered Participation) using instrument of 

questionnaire with likert scale and Y variable using accountability reports 

cooperative. Before that for X variable and Y variable it has construct validity test 

by validation process, that is correlation coefficient valuing score with total score 

and reliability test using alpha Cronbach formula. Reliability X Variable  

(membered Participation) is 0,916. The analysis test by finding regression 

equation, that is  ̂                 After that, data normality test by using 

lilifors formula and the result is Lcount (Lo) = 0,063 and Ltable (Lt) = 0,095 in 

significant level 0,05 so Lcount < Ltable mean that be mistake of prediction 

regression Y to X has normal distribution. For regression significance test and 

result, Fcount (105,90) > Ftable (3,96), showing that, it has regression while 

regression linearity test, Fcount (0,98) < Ftable (1,67), showing that regresion is 

linier. 

Beside that, the result of determination coefficient test is 0,5245 that 

means is variation membered dividend of cooperation variable determinate by 

52,45% variation of membered participation. The conclusion shown that research 

have positive influenced between membered participation to rest of the result of 

cooperative efforts at Credit Union Sehati.  
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 

Sederhana dalam sikap, kreativitas tanpa batas 

 

Yang menyakitkan bukanlah saat kita gagal meraih sesuatu, 

Tetapi saat kita berhenti dan menyerah tepat di pintu keberhasilan... 

 

Kegagalan bukan berarti terjatuh, tetapi menolak untuk bangkit.. 

 

It’s not a big mistake when you make a mistake doing the big, but it’s a big 

mistake when you never do the big job.. 

 

Jangan takut gagal sebelum mencoba.. Jangan takut jatuh sebelum melangkah.. 

Kesuksesan milik orang yang berani mencoba.. Ingat! Apa yang tidak mungkin 

seringkali belum pernah dicoba! 

 

Perjuangan terasa indah setelah kita melewatinya.. 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk orangtua dan mertua tercinta... 

Sebagai bukti cinta untuk seorang yang kucinta Fadila Ashiyami.. 

Serta sebagai bentuk melatih efikasi diri agar terbentuk seorang hamba Allah yang 

lebih baik.. 

Dan untuk para sahabat yang telah banyak membantu.... Ida, Kamandita, Jayadin, 

dan masih banyak lainnya yang telah membantu tetapi tanpa mengurangi rasa 

hormat tidak disebutkan satu per satu..  

 

Tidak harus sempurna untuk segala sesuatu.. satu kekurangan yang fatal dalam 

diri kita, bukan berarti hina seluruhnya.. Kita hanya berusaha, walau hanya sedikit 

yang kita bisa bahkan walau cacat, karena biarlah Allah yang 

menyempurnakannya dengan cara-Nya.. 

 

Jangan sepelekan kebaikan kepada orang lain.. karena kebaikan itu pasti akan 

berbalik kepada kita, walau dalam bentuk yang berbeda... termasuk dalam 

penyelesaian sebuah skripsi..  

 

Yang mengganggu kita bukanlah peristiwa atau kondisi tetapi apa yang kita 

fikirkan dan apa yang kita sikapi dari peristiwa atau kondisi tersebut.. 

 

Positive Thinking... 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-

Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Partisipasi Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota pada Koperasi 

Kredit Sehati”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

dalam menyelesaikan Srata Satu (S1) pada Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan 

Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dorongan, bimbingan, dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pantas kiranya penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bpk. Ari Saptono, SE.,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini, 

2. Bpk. Dicky Iranto, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, 

3. Bpk. Karuniana Dianta, SE.,ME. sebagai Koordinator Konsentrasi 

Pendidikan Ekonomi Koperasi dan ketua penguji skripsi yang telah banyak 

memberikan arahan, dorongan, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini, 
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4. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si. selaku Kaprodi Pendidikan Ekonomi yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd. selaku penguji skripsi ini yang telah 

memberikan banyak masukan dan arahan. 

6. Bpk. Dr. I Ketut R.Sudiarditha, M.Si. selaku sekretaris penguji skripsi yang 

telah memberikan banyak masukan dan arahan. 

7. Kepada pengurus dan anggota Koperasi Kredit Sehati yang telah 

mengizinkan peneliti untuk meneliti. 

8. Kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 

9. Dan rekan-rekan serta pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang 

memerlukan bahan referensi, khusunya di bidang pendidikan. Namun demikian, 

peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini 

sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian lanjutan bagi 

peneliti selanutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama. 
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