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ABSTRAK 

 
SHINTA DESTIANI. Pengaruh Antara Partisipasi Anggota terhadap 
Pengembangan Usaha Pada Koperasi Pegawai Negeri di Jakarta Utara. Skripsi, 
Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi dan Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
partisipasi anggota terhadap pengembangan usaha pada koperasi pegawai negeri di 
jakarta utara. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan Oktober 
2011 sampai Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional, sedangkan data yang diperoleh berasal dari 
data primer. Populasi penelitian ini adalah seluruh koperasi yang terdaftar di Sudin 
Koperasi wilayah Jakarta Utara yang berjumlah 53 koperasi, sedangkan populasi 
terjangkaunya adalah koperasi pegawai negeri yang terdaftar di sudin koperasi 
wilayah Jakarta Utara yang berjumlah 7 koperasi. Sampel yang digunakan adalah 170 
orang anggota koperasi dengan menggunakan teknik Stratified Proportional Random 
Sampling.  

Data variabel X (Partisipasi Anggota) dan variabel Y (Pengembangan usaha 
koperasi) merupakan data primer, instrumen yang digunakan adalah berbentuk 
kuesioner dengan Skala Likert. Sebelum 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 0,905 dan variabel Y 
(Pengembangan Usaha Koperasi) sebesar 0,896. Uji persyaratan analisis yang 
dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ  = 24,31 + 
0,695 X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan 
menggunakan uji lilifors dan diperoleh Lhitung (Lo) = 0,059 sedangkan Ltabel (Lt) = 
0,068 pada taraf signifikansi 0,05 maka Lhitung< Ltabel. Hal ini berarti galat taksiran Y 
atas X berdistribusi normal. Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (78,18) > 
Ftabel (3,91), ini membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinieran 
menghasilkan Fhitung (1,02) < Ftabel (1,55), ini berarti model regresi yang dipakai linier. 

Dengan Uji koefisien determinasi hasil yang diperoleh sebesar r2
 = 0.3176. 

Hal ini berarti sebesar 31,76% variasi pengembangan usaha ditentukan oleh 
partisipasi anggota. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
positif antara partisipasi anggota terhadap pengembangan usaha pada koperasi 
pegawai negeri di jakarta utara.  

 
 

 

 

 



ii 
 

ABSTRAK 

 
SHINTA DESTIANI. Influence of Membered Participation to Business 
Development at Civil Servants Cooperative of North Jakarta. Script, Jakarta : 
Economics Education Program, Economics and Cooperative Education 
Concentration, Economics Majors and the Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2012. 
 

The purpose of  this research is to know the influenced of membered 
participation to business development at civil servants cooperative of nort Jakarta.  
This research has done from during three month since october 2011 until December 
2011. Research method using method with correlation approach, while the data from 
primary. The population research was all registered cooperatives in North Jakarta 
Cooperative Agency, amounting to 53 cooperatives, while affordability is a 
cooperative population of civil servants registered in North Jakarta Sudin 
cooperatives, amounting to seven cooperatives. 170 members for sample with used 
Stratified Proportional Random Sampling. 
 

Collecting X variable data (Membered Participation) and Y variable data 
(Business Development) is the primary data, using instrument of questionnaire with 
Likert Scale. 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 0,905 and Y variable (Business Development) is 0,896. The analysis 
test by finding regression equation, that is Ŷ  = 24,31 + 0,695 X. After that, data 
normality test by using lilifors formula and the result is Lcount (Lo) = 0,059 and Ltable 
(Lt) = 0,068 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 (78,18) > Ftable (3,91), showing that, it has regression. While 
regression linearity test, Fcount (1,02) < Ftable (1,55), showing that regression is linier. 

 
Beside that, the result of determination coefficient test is r2 = 0.3176. That 

means is variation business development variable determinate by 31,76% variation of 
membered participation. The conclusion shown that research have positive influence 
of membered participation to business development at civil servants cooperative of 
north jakarta 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 



iv 
 

 
 

 



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

”Selalu berusaha keras dan jujur untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, 

semua rencana harus dipikirkan dan lalu dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal yang 

aku ingat mengenai papahku tercinta. Segala sesal yang ada ketika kau harus pergi 

disaat aku belum dapat memberikan apapun untukmu, aku berharap engkau selalu 

dapat memberikan restumu disetiap perjalanan hidupku. Walaupun rasa sesalku sangat 

mendalam, kenapa tidak bisa wisuda beberapa bulan lalu, maafkan aku papah. Aku 

akan berusaha selalu untuk dapat membimbing dan menjadi contoh yang baik untuk 

adik-adik. Untuk mamaku terimakasih atas segalanya. Nasehat yang tiada henti, 

kesabaran dalam menghadapi sikapku, dan doa-doamu adalah penuntunku untuk 

menjalankan hidup ini.” 

 

“Tuhan tidak menurunkan takdir begitu saja. Tuhan memberikan takdir sesuai dengan 

apa yang kita lakukan. Jika kita maju dan berusaha, Tuhan akan memberikan takdir 

kesuksesan. Jika kita lengah dan malas, maka tuhan akan memberikan takdir 

kegagalan” 

 

 

Sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta 

2. Adikku, Aris dan Nani 
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