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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

             Menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian 

pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun 

tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang 

maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Kedudukan koperasi diatas peranannya sangat penting dalam 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam 

mewujudkan kehidupan demokratis ekonomi yang mempunyai ciri-ciri 

demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.Kehidupan 

ekonomis seperti itu, koperasi harusnya memiliki ruang gerak dan 

kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan 

ekonomi rakyat.Perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, 

pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan hasil 

sesuai dengan peranannya dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992. 

Sukses tidaknya suatu koperasi atau organisasi tergantung dari 

sumber daya manusia mempunyai peranan penting agar koperasi atau 

organisasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Manusia selalu 

berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi yaitu berperan sebagai 

perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, sehingga 
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menjadikan manusia sebagai aset yang harus ditingkatkan efisiensi dan 

kinerjanya. Salah satu usaha yang ditempuh oleh koperasi atau organisasi 

dalam meningkatkan kinerja adalah dengan menanamkan komitmen terhadap 

organisasi. karena ketika komitmen terhadap organisasi sudah terbentuk maka 

anggota akan memberikan kinerja yang optimal. Biasanya anggota yang 

mempunyai komitmen tinggi akan memberikan lebih dari apa yang 

diharapkan dan ia akan memberbaiki kinerjanya. Sebaliknya anggota yang 

mempunyai komitmen rendah, cenderung melihat anggotaan sebagai hal yang 

menjenuhkan dan membosankan, sehingga ia bekerja dengan terpaksa dan 

asal - asalan. 

Kinerja koperasi dikatakan baik apa bila SHU meningkat dari 

tahun ketahun,bertambahnya anggota, bertambahnya asset, bertambahnya 

volume usaha, bertambahnya modal .hal tersebut mempunyai indikasi bahwa 

semakin tinggi komitmen anggota semakin baik pula kinerja koperasi. Dari 

factor eksternal kinerja koperasi dikatakan baik bila koperasi biasa 

bekerjasama dengan koperasi lain.  kinerja dapat didefinisikan sebagai 

perbandingan antara keluaran (output) yang dicapai dengan masukan (input) 

yang diberikan. Menurut pariaman sinaga (2008) secara umum kinerja 

koperasi dapat dilihat dari SHU, Aset, Volume Usaha, Jumlah anggota, 

permodalan. Semakin tinggi komitmen semakin tinggi pula kinerja yang 

dicapainya.allen dan mayer dalam buku Stephen P Robbins – Timothy A. 

Judge (2008:101) membagi komitmen menjadi tiga demensi yaitu komitmen 

afektif, komitmen continuance, komitmen normatif. Dengan komitmen 
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afektif yang tinggi seorang anggota akan mau terlibat dalam kegiatan 

koperasi seperti menghadiri RAT dan pemilihan pengurus koperasi, yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja koperasi atau manajemen 

koperasi, komitmen continuace yang tinggi seorang anggota akan melakukan 

bertahan dikoperasi dan akan meng investasikan uangnya dalam koperasi 

yang nantinya akan mendongkrak kinerja koperasi seperti SHU yang diterima 

setiap akhir tahun akan meningkat, komitmen normatif yang tinggi seorang 

anggota akan memakai jasa koperasi seperti belanja, meminjam uang yang 

nantinya akan mendongkrak kinerja koperasi dan dapat meningkatkan SHU 

yang diterima anggota. Dengan komitmen tiga demensi yang tinggi maka 

akan berpengaruh terhadap kinerja koperasi yang tinggi atau penerimaan 

SHU yang tinggi (welly)  

Berkembang atau tidaknya sebuah koperasi dipengaruhi oleh 

komitmen anggota dan manajemen yang baik pada suatu koperasi. Semakin 

tinggi komitmen anggota sebuah koperasi maka semakin besar peluang 

koperasi tersebut untuk berkembang dan maju. Sehingga dapat bersaing 

dengan badan usaha lain. Pengurus dan karyawan sebagai pengelola koperasi 

harus mampu memberikan dorongan agar dapat menarik anggota untuk ikut 

serta dalam pengembangan koperasi. Untuk menarik minat seseorang agar 

menjadi anggota koperasi upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

memberikan pelayanan yang baik bagi anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 
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 Tujuan koperasi dapat tercapai diperlukan adanya komitmen 

anggota koperasi yang mempunyai jiwa wirakoperasi, dimana jiwa 

wirakoperasi disini merupakan jiwa seseorang untuk menjadi anggota 

koperasi, dimana anggota ini mampunyai kemauan dan kemampuan untuk 

mengelola koperasi. Anggota yang mempunyai kemauan dan kemampuan 

untuk berkomitmen tinggi anggota koperasi akan membawa koperasi menjadi 

sebuah koperasi yang maju.Komitmen tiga dimensi terdiri dari komitmen 

afektif, komitmen continuance, komitmen normative dengan komitmen tiga 

dimensi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja koperasi. Komitmen anggota 

dapat ditunjukkan dari sikap meraka yang mau terlibat dalam kegiatan 

dikoperasi bentuk bisa diwujudkan dengan membayar simpanan wajib tepat 

waktu, memakai jasa koperasi seperti membeli barang di koperasi, meminjam 

uang di koperasi,dan juga menabung di koperasi untuk menambah modal 

koperasi tersebut.   

Koperasi PG Meritjan terletak di jalan merbabu no 35, Kabupaten 

Kediri. Koperasi PG. Meritjan adalah salah satu jenis koperasi yang berada di 

lingkungan pabrik gula Meritjan dan beranggotakan karyawan Koperasi PG 

Meritjan dibentuk sebagai wadah pengembangan berbagai kegiatan ekonomi 

dan jiwa kewirausahaan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk karyawan 

Koperasi PG Meritjan bertujuan untuk memberikan pelayanan dan 

peningkatan kesejahteraan pada anggota dan masyarakat. 

Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, yang 

mempunyai peranan penting dalam kelancaran usaha koperasi. Sebagaimana 



5 

 

koperasi lain, perkembangan koperasi karyawan juga ditentukan oleh 

kesadaran dan peran serta anggota untuk berkomitmen . Tanpa adanya 

kesadaran anggota untuk berkomitmen tinggi, koperasi PG Merijan tidak 

mungkin akan dapat berkembang dan eksis.dari ketiga dimensi komitmen 

seperti, komitmen afafektif, continuance, normatif, yang tinggi memiliki 

dampak terhadap SHU dikoperasi atau kemajuan koperasi. Sehingga kinerja 

koperasi akan meningkat dengan adanya komitmen tiga dimensi. 

Fenomena yang terjadi di koperasi PG Meritjan yaitu para anggota 

koperasi terdiri dari karyawan PG Meritjan dalam berkoperasi anggota 

koperasi memiliki komitmen tinggi hal itu dapat dilihat dari data SHU yang 

mengalami peningkatan atau kenaikan tiap tahun. Adapun data pendukung 

SHU dari 50 anggota  sebagai berikut: 

 

TABEL 1.1 

Data SHU yang diterima Anggota Koperasi 

 

 

SHU 

Tahun 2009  Tahun 2010 

Rp 42.190.000 Rp 58.614.000 

Sumber: Koperasi PG Meritjan 

 

Agar SHU yang diterima anggota meningkat, anggota koperasi 

sering menggunakan jasa dikoperasi contohnya, berbelanja, menabung, dan 

berpartisipasi dalam koperasi. Dengan menabung dikoperasi berarti seorang 

anggota akan menambah modal koperasi. Paling tidak dalam satu bulan 

koperasi PG meritjan mendapat pemasukan seratus juta rupiah dari tagihan 



6 

 

piutang dan dari konsumsi anggota untuk medukung kebutuhan anggota, 

pengurus koperasi PG Meritjan meningkatkan kinerjanya hal itu dilakukan 

agar para anggota tetap memiliki kepercayaan terhadap koperasi sebab apa 

bila komitmen anggota yang tinggi tidak di imbangi dengan kinerja yang baik 

akan percumah anggota tidak akan percaya terhadap koperasi karena kinerja 

koperasi yang buruk   

Hal ini diperkuat sebuah artikel yang menyatakan, Keberadaan koperasi 

- koperasi yang mengakar pada kekuatan dari swadaya anggotanya ternyata 

berhasil bertahan di tengah hantaman dan kapitalisme, tetapi sebaliknya 

koperasi yang tidak memiliki komitmen yang memadai untuk kepentingan 

anggota, lebih-lebih yang hidup dari dukungan eksternal dan fasilitas dari 

pemerintah, ternyata mudah mudah rapuh dan sering menghadapi masalah-

masalah yang serius (MADINA,16 february). 

 Adapun judul artikel lain yaitu membangun koperasi membutuhkan 

komitmen dan konsistensi, yang menyatakan,  Modal dan bantuan bukan 

segalanya untuk menjamin sebuah koperasi menjadi maju. Akan tetapi, 

dengan sabar, menjaga komitmen dan konsistensi. Hal itulah sebagai modal 

utama yang tumbuh dari dalam diri untuk bisa mengembangkan dan 

memajukan sebuah usaha di bidang koperasi,” katanya. Ia mencontohkan, 

pengalamannya bekerja di Jepang. Jepang terkenal sebagai negara yang ahli 

di segala bidang produk. Mereka memiliki semangat tinggi 

untukusahadengantukarmenukarproduk.  

“Bukan hal mustahil, produk Indonesia menjadi maju, dengan dasar pelaku 
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dunia usaha maupun di bidang perkoperasian memiliki jiwa komitmen dan 

konsistensi tinggi dalam berusaha,” (Endang Mulyana/Lukman Hakim, 24 

Agutus 2011) 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengangkat dalam 

karya ilmiah dengan judul ”Pengaruh komitmen anggota terhadap kinerja 

Koperasi PG Meritjan Kabupaten Kediri” 

 

B. Perumusan Masalah 

1.   Bagaimana komitmen anggota koperasi PG Meritjan yang terdiri dari 

komitmen afektif, komitmen continuance, komitmen normatif? 

2.  Bagaimana kinerja Koperasi PG Meritjan.?  

3.   Apakah ada pengaruh yang signifikan antara komitmen anggota terhadap 

kinerja koperasi PG Meritjan.? 

4.  Dari variabel komitmen mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja?  

 

C. Batasan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan agar penelitian terfokus pada 

permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada dimensi 

komitmen menurut allen dan mayer, yang terdiri dari komitmen afektif, 

komitmen continuance, komitmen normatif dan kinerja menurut 

Atmosoeprapto (2001) perbandingan antara keluaran (output) yang dicapai 

dengan masukan (input) yang diberikan, Subyek penelitian ini adalah anggota 

Koperasi PG Meritjan.  
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D.  Tujuan Penelitian  

1. Tujuan penelitian: 

a. Untuk mengetahui komitmen anggota  pada koperasi PG Meritjan. 

b. Untuk mengetahui kinerja Koperasi PG Meritjan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap kinerja koperasi       

PG Meritjan. 

2. Manfaat Penelitian: 

a.  Bagi perusahaan  

 Dapat dijadikan tambahan refrensi untuk melihat sejauh mana 

komitmen para anggota dan pengaruhnya bagi koperasi PG. Meritjan. 

b.  Bagi  peneliti lainnya  

 Dapat digunakan bagi peneliti untuk menambahakan konsep dan 

dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 


