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BAB I 

PEBDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan 

masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan 

nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu 

pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan 

bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan 

moral dan etikanya (Himpuni, 2008).  

 Persoalan yang tetap harus dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi 

nasional adalah bahwa pembangunan harus mampu mendukung distribusi pendapatan 

ke arah masyarakat bawah (miskin).  Hasil pembangunan ekonomi nasional tersebut  

harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dengan meningkatnya 

pendapatan riil mereka. Dengan demikian sedikit demi sedikit akan mengurangi 

kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok masyarakat bawah (miskin) dan 

masyarakat atas (kaya), yang mana kesenjangan ini dianggap sebagai salah satu 

sumber masalah sosial yang sedang memanas di Indonesia akhir-akhir ini ( 

Anonimous, 2014). 

 Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan 

nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran 

masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan reperesentasi rakyat 
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Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas 

yang tinggi dalam pembangunan nasional (Himpuni, 2008). Koperasi Indonesia 

merupakan alat demokrasi Ekonomi dan alat pembangun masyarakat, yang dilandasi 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ternyata memiliki keampuhan 

dalam memainkan peranan-peranannya dalam pembangunan, sudah seyogyanya 

untuk dikembangkan terus dikalangan rakyat Indonesia ( Kartasapoetra, 2003). 

 Penduduk desa merupakan bagian penduduk Indonesia yang terbesar 

jumlahnya, dan pada umumnya mereka berada pada strata ekonomi menengah ke 

bawah. Terutama di Pulau Jawa mereka hidup berdesak-desakan, sedangkan andalan 

penghidupannya dapat dikatakan bersandarkan pada usaha-usaha pertanian                  

( Kartasapoetra, 2003). Sebagian besar dari mereka hidup dalam kemiskinan. Oleh 

karena itu, pembangunan ekonomi nasional harus pula diarahkan dan difokuskan 

pada pembangunan ekonomi pedesaan. Salah satu sarana pembangunan ekonomi 

pedesaan yang telah lama dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah, sejak 

pemerintahan orde baru hingga pemerintahan reformasi saat ini adalah  KUD              

( Anonimous, 2014). 

 Sebagai organisasi atau badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi, KUD 

merupakan salah satu wadah kegiatan rakyat yang dipandang tepat untuk membangun 

ekonomi rakyat, khususnya rakyat kelompok menengah ke bawah. Hal ini cukup 

beralasan, karena koperasi bisa didirikan dengan modal yang relatif kecil sesuai 

dengan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah (miskin). Setiap anggota 

masyarakat  kecil pun bisa “ambil bagian” dalam koperasi sesuai dengan kemampuan 

ekonominya. Beberapa tokoh ekonomi koperasi mengatakan bahwa koperasi 
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merupakan wadah kegiatan ekonomi yang paling cocok bagi masyarakat golongan 

menengah ke bawah ( Anonimous, 2014). 

 KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan 

memiliki fungsi yakni perkreditan, penyediaan dan saluran pemasaran produksi 

barang - barang kebutuhan pokok dan jasa lainnya, pemasaran hasil produksi, dan 

kegiatan perekonomian lainnya. Dalam keberhasilan KUD menjadi soko guru 

perekonomian rakyat pedesaan, ternyata masih cukup banyak masalah yang dihadapi 

dan perlu diperhatikan lebih lanjut baik oleh petugas, Departemen Koperasi Lembaga 

Jaminan Kredit Koperasi, pengurus dan anggota koperasi, agar setiap koperasi dapat 

berfungsi semestinya ( Kartasapoetra, 2003). 

 Ada beberapa faktor eksternal dan internal yang umum menjadi penyebabnya. 

Faktor Eksternal, masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi 

merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam 

meningkatkan kesejahteraannya. Belum adanya rencana induk pengembangan 

koperasi yang terpadu. Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa 

membangkitkan kegairahan berkoperasi. Faktor internal, KUD lemah dalam 

organisasi dan manajemen, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai, 

kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan 

ekonomi. Selain itu kualitas kinerja dari masing-masing layanan KUD juga 

mempengaruhi kepuasan anggota. Jika harapan-harapan anggota terpenuhi maka 

kepuasanpun dapat dirasakan anggota ( Anonimous, 2014). 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Koperasi Unit Desa KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan 

perekonomian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi anata lain perkreditan, 

penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil 

produksi, jasa – jasa perekonomian dan kegiatan perekonomian lainnya (Chaniago, 

1987). Saat ini Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai salah satu perekonomian  dituntut 

untuk mampu bersaing dengan seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Salah satu cara 

untuk memenangkan persaingan yaitu dengan cara memperbaiki dan meningkatkan 

peran pelayanan Koperasi terhadap anggotanya. Tingkat pelayanan yang baik dan 

harapan - harapan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anggota maka akan 

dapat meningkatkan rasa percaya terhadap Koperasi dan kepuasan anggota. 

 Koperasi Unit Desa KUD berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat 

dan anggotanya, salah satunya adalah KUD “Sumber Makmur” yang berada di 

Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. KUD ini bergerak dalam bidang 

usaha yang salah satunya berkaitan dengan sapi perah, karena sebagian penduduknya 

memperoleh penghasilan dari memelihara sapi perah. Kecamatan Rejotangan 

merupakan wilayah potensial bagi peternak sapi perah. 

 Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian  

Kabupaten Tulungagung (2013), Kecamatan Rejotangan menempati  urutan empat 

teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian termasuk sapi perah, 

sapi potong dan kerbau. Selain  yang berkaitan dengan sapi perah  KUD “Sumber 

Makmur“ juga menyediakan jasa layanan lain yang berkaitan dengan kebutuhan 

anggota misalnya unit pengadaan pakan ternak, layanan penarikan listrik, layanan 
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perkreditan, layanan waserda dan layanan RMU atau perontokan gabah. KUD 

“Sumber Makmur” ini juga sering mendapatkan berbagai macam prestasi dan 

penghargaaan baik tingkat lokal maupun Nasional.  

Namun permasalahan yang sering muncul dan menyebabkan kurang aktifnya 

anggota  adalah hal-hal yang berkaitan dengan kualitas kinerja layanan. Semakin 

banyak unit usaha yang dimiki koperasi akan semakin kompleks aktivitasnya. KUD 

“Sumber Makmur” ini mempunyai cukup banyak layanan usaha yang kompleks 

dibandingkan KUD yang terdapat di Tulungagung. Kondisi ini ditambah 

bermunculan para pesaing dari para pengepul susu, dengan persaingan yang kurang 

sehat. Sebagian masyarakat menjual produknya ke para pengepul, tidak hanya itu saja 

sebagian kecil anggota yang dulunya menyetorkan susunya ke KUD berpindah 

menyetorkan ke para pengepul.  

Kinerja dan kepuasan juga menjadi salah satu faktor dalam memajukan 

koperasi. Semakin baiknya kinerja layanan usaha maka secara tidak langsung akan 

membuat anggota puas akan kinerja pengurus Koperasi itu.  Dan pada akhirnya KUD 

sebagai salah satu alat pembangunan Nasional akan terwujud. 

Oleh karena itu perlu adanya penilaian kinerja masing-masing layanan KUD 

“Sumber Makmur” terhadap kepuasan anggota. Maka dilakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Analisis Kinerja Layanan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) 

“Sumber Makmur” Terhadap Kepuasan Anggota” 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana hubungan kinerja layanan usaha KUD “Sumber Makmur” 

terhadap kepuasan anggota? 

2. Bagaimana Kinerja layanan usaha di KUD “Sumber Makmur”? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan kinerja layanan usaha KUD 

“Sumber Makmur” terhadap kepuasan anggota. 

2. Untuk mengetahui dan memahami layanan usaha yang terdapat di KUD 

“Sumber Makmur”. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Berdasaran uraian diatas, maka penelitian Kinerja Layanan KUD Sumber 

Makmur Terhadap Kepuasan Anggota ini penting untuk dilakukan, dengan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi KUD “ Sumber Makmur “ : 

a. Dapat menjadi informasi dan bahan masukan agar dapat meningkatkan 

kinerja KUD supaya menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.  

b. Penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pengurus 

Koperasi agar mampu mencegah penyebab anggota dan masyarakat 

beralih menjual susu ke para pengepul.  
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c. Serta dapat memfokuskan prioritas program yang mana harus ditingkatkan dan 

dijalankan, sehingga kepuasan anggota pada atribut mana dinilai paling penting 

dan memberikan kepuasan tinggi berdasarkan segmen yang dilayaninya. 

2. Bagi PUSKUD dapat menjadi informasi supaya tetap meningkatkan 

pengembangan dan pembinaan terhadap KUD. 

3. Bagi pemerintah diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat membantu 

memberikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat. 

Serta mampu memberikan dorongan untuk memberikan progam yang dibutuhkan 

oleh KUD “ Sumber Makmur “. 

4. Bagi masyarakat dapat menjadi informasi tentang perihal KUD dan digunakan 

sebagai dorongan untuk selalu memberikan produk – produk berkualitas serta 

progam – progam baru dari KUD. 

5. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan digunakan sebagai bahan 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

1.4 Batasan Istilah 

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau 

badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 

2. Kinerja adalah prestasi kerja atau kualitas kerja yang diraih oleh masing-

masing layanan yang ada di KUD “ Sumber Makmur “ 

3. Kepuasaan adalah suatu perasaan dimana anggota merasa puas dengan 

layanan yang diberikan oleh KUD “ Sumber Makmur “. 
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4. Struktur organisasi KUD “ Sumber Makmur “ adalah suatu gambaran yang 

melukiskan isi dan luas organisasi, perincian daripada fungsi-fungsi hubungan 

kerja dan tanggungjawabnya. 

5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. 

6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi 

dan memberikan nasihat kepada Pengurus. 

7. Pengurus adalah pengelola koperasi dan usahanya yang dipilih dari rapat 

anggota dan badan hukum yang ditetapkan kontraknya. 

8. Manajer adalah seseorang yang diberi kuasa oleh pengurus untuk 

melaksanakan kegiatan sehari-hari di bidang usaha. 

9. Setoran Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang pada 

saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu 

Koperasi. 

10. Selisih Hasil Usaha (SHU) adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil 

Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu 

tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. 

11. Layanan usaha KUD “ Sumber Makmur “ merupakan layanan yang dirasakan 

semua anggota KUD. 

12. Puas adalah perasaan anggota bila mana yang didapatkannya sama dengan apa 

yang diharapkan. 

13.  Sangat Puas adalah perasaan anggota bila mana yang didapatkannya melebihi 

dari apa yang diharapkan. 
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1.5 Pengukuran Variabel 

1. Kinerja Layanan adalah adalah tingkat seluruh keluaran baik kuantitas 

maupun kualitas yang dihasilkan oleh pegawai yang merupakan hasil dari 

pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan dalam suatu waktu menurut 

tanggung jawab yang diberikan  kepadanya. 

2. Kepuasan Anggota adalah adalah  tingkat  perasaan seseorang  ketika  

menerima  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  serta membandingkan  

kinerja  atas  produk  atau  jasa  yang  diterima  dengan harapan yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


