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ABSTRAK 

Resti Septiani.  Hubungan Antara Kinerja Pengurus dengan Partisipasi Anggota 
pada Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur. Skipsi, Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
Januari 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Kinerja Pengurus dengan Partisipasi Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri 
Walikota Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan terhadap anggota Koperasi 
Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
awal bulan Oktober  2011 sampai dengan bulan Desember 2012. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional, 
sedangkan data yang diperoleh berasal dari instrumen yang disebar kapada 
anggota Koperasi Pegawai Negeri Walikota Jakarta Timur. 
 
 
Teknik analisis data sampel dilakukan dengan uji korelasi dan regresi dengan 
langkah pertama mencari persamaan regresi. Persamaan regresi yang diperoleh 
adalah Ŷ = 61,67 +0,385X. untuk uji persyaratan data diperoleh hasil uji 
normalitas galat taksiran  regresi Y atas X adalah  Lhitung  (0,095)  <  Ltabel (0,135) 
taksiran Y atas X berdistribusi normal. Berdasarkan uji keberartian dan kelinieran 
regresi dengan menggunkan analisis Varians (Anava) diperoleh Fhitung  = 29,43  
dan Ftabel   = 4,08  karena Fhitung > Ftabel maka persamaan regresi  Ŷ = 61,67 + 
0,385X berarti signifikan, sedangkan Fhitung   sebesar  1,20, F tabel sebesar  2,19 
karena Fhitung  <F tabel   maka persamaan regresi adalah linier. 
 
Uji hipotesis dilakukan dengan uji koefisien korelasi product moment dengan 
taraf  signifikan 0,05, menghasilkan  rxy sebesar 0,646 Nilai ini lebih besar dari 
nilai kritis r product moment untuk n = 43, yaitu sebesar 0,135. Tanda positif 
menandakan hubungan yang terjadi pada kedua variabel adalah positif. Dari hasil 
uji t diperoleh thitung  = 5,43, dan ttabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk (n-2) = 
(43 – 2) = 41 sebesar 1,68. Karena  thitung>ttabel maka koefisien korelasi signifikan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kinerja 
pengurus  dengan partisipasi anggota. Berdasarkan uji koefisien determinasi (KD) 
sebesar 41,79% yang berarti bahwa variasi data partisipasi anggota koperasi 
ditentukan sebesar 41,79% oleh kinerja pengurus sedangkan sisanya dipengaruhi 
faktor lain. 
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ABSTRACT 

 

RESTI SEPTIANI. The Correlation Between Performance Of Cooperative 
Management With Participation Of Members In Cooperative State Employees Of 
Walikota  Jakarta Timur. The Script. Concentration in Economics Cooperation. 
Study Program of Economics Education. Departement of Economics and 
Administration. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 2012. 
 
The purpose of this research is to know that what can be correlation between 
Performance Of Cooperative Management With Participation Of Members In 
Cooperative State Employees Of  Walikota  Jakarta Timur.  
 
This research conduct  to describe  member  participation in cooperation 
employee. This research have been done by member cooperation state employees 
of Walikota Jakarta Timur for three month since Oktober  to December  2011. 
This research used survey method with correlation technique. Data could be from 
member cooperation state employee instrument.  
 
 

Data analysis technique have been done by correlation test and regression 
with the first step looking for regression form. Regression form is Ŷ = 61,67+ 
0,385X. Normalitas galat regression Y to X is Lcount (0,095)  <  Ltable (0,135), that 
is normal distribution. According linier regression used to Anava analysis, the 
result is Fcount  =29,43 dan Ftable = 4,08. It means Fcount  > Ftable,   Significant. For 
regression linier test be gotten the value Fcalculate<Ftabel, yaitu 1,20 < 2,19, so that 
regression be stated linier. 

 
Hipotesis test used by correlation coefficient product moment with significant 
level 0,05. The result is  rxy = 0,646. According determination coefficient (KD) is 
41,79%, it means that member cooperation participation 41,79% determined by 
performance of cooperative management. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Kesuksesan adalah 5 % Inspirasi + 5 % Doa + 90 % Keringat. 
Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. 
Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 

kesempatan bertemu dengan kesiapan” 

 

“The Distance From Failure to Success is Never Longer than  

The Bridge of Hope” 

 

“Keberhasilan seseorang tidak dinilai dari seberapa banyak 
harta yang dimiliki, setinggi apa jabatan yang diduduki, 

sejauh apa pendidikan yang di jalani. Tetapi, dinilai melalui 
kualitas pribadinya“ 

 

“Never trouble about trouble until trouble, troubles you!!” 

 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibu dan Alm. Bapak ku tercinta, 
mereka berdua adalah motivasi terbesarku untuk meraih cita-cita. 

Tidak lupa ku ucapkan juga kepada kakak dan adikku yang telah 
memberikan dorongan baik moril maupun materil hingga 

terselesaikannya studi ini. 
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