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BAB II 

LANDASAN PENELITIAN 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 
2.1.1 Tinjauan tentang Koperasi Unit Desa 

 
Dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang tangguh, perkoperasian 

memiliki kontribusi yang baik dalam melaksanakan pembangunan. Koperasi Unit 

Desa (KUD) dengan berbagai aktifitas ekonominya secara langsung mampu 

memerankan peningkatan produksi pertanian khususnya pangan. KUD merupakan 

bagian pokok dari kebijaksanaan Pemerintah, pembentukan Koperasi Unit Desa 

(KUD) didasarkan pada koperasi pertanian atau Koperasi Desa menurut ketentuan 

yang berlaku. Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam progam pengadaan pangan 

menjadi semakin penting artinya, karena KUD dapat menjamin pemasaran dan hasil 

jual bagi petani. Kegiatan ini ditunjang oleh Inpres nomor 12 dan 13 tahun 1981 

(Chaniago, 1987). 

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah Organisasi ekonom yang merupakan 

wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang 

diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan 

pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan. Saat ini perkembangan KUD dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat menjadikan KUD sebagai suatu organisasi yang 

memiliki unit-unit usaha yang cukup kompleks diantaranya warung serba ada, usaha 

jasa, usaha simpan pinjam, usaha kelistrikan, usaha pertanian, usaha perternakan dan 

lain sebagainya. Manajemen dijalankan oleh pengurus Koperasi, badan pemeriksa 

sebagai pengontrol, sedang untuk melaksanakan usaha sehari – hari dilakukan oleh 
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manajer  yang  dibantu  oleh  karyawan  sesuai  dengan  perkembangan  Koperasi 

(Chaniago, 1987). 

2.1.1.1 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi 
 

Pengertian landasan koperasi dimaksudkan sebagai dasar atau pedoman bagi 

Koperasi, baik dasar bagi setiap pemilik yang akan menentukan arah tujuan koperasi 

maupun dasar kedudukan Koperasi dalam struktur perekonomian bangsa Negara. 

Telah ditetapkan oleh Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 bahwa landasan 

Koperasi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Chaniago, 

1987). 

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan, sesuai dengan kepribadian 

bangsa Indonesia tata kehidupan berasaskan kekeluargaan. Kekeluargaan 

mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerja sama dalam 

koperasi oleh untuk semua. Asas kekeluargaan dalam Koperasi hendaklah merupakan 

pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerja bersama dalam pelaksanaan 

kewajiban dan hak bantu membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Jelaslah 

asas kekeluargaan yang dinamis bantu membantu berdasarkan keadilan (Chaniago, 

1987). 

Tujuan Koperasi dalam Bab II bagian kedua pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 

1992 yaitu : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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2.1.1.2 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi 

 
Fungsi dan peran Koperasi dalam Bab III bagian pertama pasal 4 UU RI No. 

25 Tahun 1992 yaitu : 

a. Membangun potensi dan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

 
c. Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan 

perekonomian nasional. 

d. Mewujudkan  perekonomian  nasional  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan  dan 

demokrasi ekonomi. 

Prinsip-prinsip koperasi yaitu (Saragih, 2000) : 

 
1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. 

 
Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang 

bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab 

keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik 

atau agama. 

2. Pengawasan demokratis oleh anggota. 

 
Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang 

secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. 

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. 

 
Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan 

melakukan pengawasan secara demokratis. 

4. Otonomi dan kemandirian. 
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Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para 

anggotanya. 

5. Pendidikan, pelatihan dan informasi. 

 
Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil 

anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manajer dan karyawan, agar 

mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. 

6. Kerjasama diantara koperasi, kepedulian terhadap komunitas 

 
Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan 

koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi tingkat lokal, nasional, regional 

dan internasional. 

2.1.1.3 Keanggotaan Koperasi 

 
Keanggotaan Koperasi dalam Bab V pasal 17 UU RI No. 25 Tahun 1992 

yaitu: 

a. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. 

 
b. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar angota. 

 
Kewajiban dan Hak anggota Koperasi Bab V pasal 20 UU RI No. 25 Tahun 

1992 yaitu : 

Setiap anggota mempunyai kewajiban : 

 
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan 

yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. 
 

c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas 

kekeluargaan 
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Setiap anggota mempunyai hak : 

 
a. Menghadiri,  menyatakan  pendapat,  dan  memberikan  suara  dalam  Rapat 

Anggota. 

b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas. 

 
c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

 
d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota 

baik diminta maupun tidak diminta. 

e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama 

anggota. 

f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut 

ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

2.1.2 Ruang Lingkup Kinerja 

 
2.1.2.1 Pengertian Kinerja 

 
Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang 

tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas 

tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan. 

Kinerja Organisasi sangat ditentukan oleh unsur pegawainya karena itu dalam 

mengukur  kinerja  suatu  organisasi  sebaiknya  diukur  dalam  tampilan  kerja  dari 

pegawainya.  Terdapat  beberapa  pengertian  dari  kinerja  yang  diungkapkan  oleh 

beberapa pakar sebagai berikut: 
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Menurut Mangkunegara (2004), istilah kinerja berasal dari kata Job 

Performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Hasibuan (2005), kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. 

Menurut Martis dan Jackson (2002), kinerja adalah apa yang dilakukan atau 

tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa 

banyak mereka member kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk 

kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran ditempat kerja, 

sikap kooperatif. 

Berdasarkan pengertian menurut para pakar diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwasannya kinerja 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. 

2.1.2.2 Indikator Kinerja 

 
Menurut Mangkunegara (2004), faktor yang mempengaruhi pencapaian 

kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation) : 

1. Faktor Kemampuan. 

 
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

reality (knowledge+skill), artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata dan 
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pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka ia mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

2. Faktor Motivasi. 

 
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi. 

Faktor kinerja karyawan menurut Kusnadi (2002) yaitu : 

 
1. Kuantitas Pekerjaan. 

 
Jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam kurun waktu 

tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Kualitas Pekerjaan. 

 
Kualitas hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh seseorang karyawan dalam 

waktu tertentu berdasarkan standar kerja karyawan. 

3. Ketepatan Waktu. 

 
Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab 

seorang karyawan dan pencapaian target berdasarkan standar kerja waktu 

perusahaan. 

 

4. Kerjasama. 

 
Kemampuan karyawan dalam bekerja sama dalam rangka memberikan 

pelayanan kepada masyarakat serta adanya pembagian tugas dalam setiap 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan job description masing-masing karyawan. 

Adapun   faktor-faktor   yang mempengaruhi   kinerja   pengurus   menurut 

Mahmudi (2005) yaitu : 
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1. Faktor Personal. 

 
Pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan,  kepercayaan  diri,  motivasi  dan 

komitmen yang dimiliki oleh individu. 

2. Faktor Kepemimpinan. 

 
Kualitas   dalam   memberikan   dorongan,   semangat   dan   dukungan   yang 

diberikan manajer. 

3. Faktor Tim Peliput. 

 
Kualitas  dukungan  dan  semangat  yang  diberikan  oleh  rekan  satu  tim. 

Kekompakkan dan keeratan anggota tim. 

4. Faktor Sistem. 

 
sistem kerja, fasilitas kerja dan infrastruktur yang diberikan oleh organisasi. 

 
5. Faktor Kontekstual. 

 
Tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan interal. 

 
Menurut Umar (2002), dalam menentukan suatu kualitas jasa terdapat lima 

dimensi yang sangat mempengaruhi yaitu : 

 

1. Berwujud ( Tangible ). 

 
Meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung, ruang makan, ruang front 

office, tersedianya lahan parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruangan, 

kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawan. 

2. Keandalan ( Realibility ). 

 
Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji 

yang ditawarkan. 
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3. Tanggap ( Responsiveness ). 

 
Yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu konsumen dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yangmeliputi; kesigapan karyawan 

dalam melayani konsumen, kecepatan karyawandalam menangani transaksi,dan cara 

penanganannya. 

4. Keyakinan ( Assurance). 

 
Meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara 

tepat, kualitas keramah-tamahan,perhatian dan kesopanan dalam memberikan 

pelayanan ketrampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan 

keamanan didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 

Dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi : 

 
a. Kompentensi, artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

para karyawan untuk melakukan pelayanan. 

b. Kesopanan, yang meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para karyawan.  

c. Kredibilitas, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada 

perusahaan, seperti reputasi, prestasi, dan sebagainya. 

5. Empati ( Emphaty ). 

 
Yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada 

konsumen seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan 

untuk berkomunikasi dengan konsumen, dan usaha perusahaan untuk memahami 

keinginan dan kebutuhan konsumennya. 

Dimensi Empati ini merupakan penggabungan dari dimensi : 
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a. Akses, meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

b. Komunikasi, merupakan kemampuan untuk melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada konsumen atau memperoleh masukan dari 

konsumen. 

c. Pemahaman kepada konsumen, meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui 

dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2.1.3 Ruang Lingkup Kepuasan Konsumen 

 
2.1.3.1 Kepuasan Konsumen 

 
Dalam upaya memenuhi tingkat kepuasan konsumen, organisasi atau 

perusahaan memang dituntut kejeliannya untuk mengetahui pergeseran kebutuhan 

dan keinginan konsumen yang hampir setiap saat berubah. Upaya-upaya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan 

dengan berbagai strategi dan cara dengan harapan pelanggan mereka puas dan 

selanjutnya akan melakukan pembelian ulang. Ketika hal ini telah dilakukan oleh 

suatu organisasi atau perusahaan maka yang timbul adalah perilaku konsumen yang 

loyal dengan produk maupun jasa yang dihasilkan. Tentunya konsumen itu akan 

terpuaskan dan menjadi pelanggan pada organisasi tersebut. Sehingga  konsumen 

tidak akan mencari produk dan jasa sejenis pada organisasi atau perusahaan lainnya 

yang sejenis. 

Menurut Philip Kotler yang dikutip oleh Rambat Lupiyoadi (2008), kepuasan 

merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas 

kinerja produk dan jasa yang diterima dan yang diharapkan. 
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Sedangkan menurut Moenir (2002), kepuasan masyarakat adalah apabila 

masyarakat memperoleh layanan dan menerima perlakuan hasil berupa hak dengan 

kegembiraan dan keiklasan dari penyelenggara pelayanan. 

Peneliti menyimpulkan beberapa pengertian diatas bahwa kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan seseorang ketika menerima produk atau  jasa 

yang ditawarkan serta membandingkan kinerja atas produk  atau  jasa  yang 

diterima dengan harapan yang dimiliki. 

2.1.3.2 Faktor-Faktor Pendorong Kepuasan Konsumen 
 

Menurut Irawan dalam Santi Parmanti (2002), faktor-faktor pendorong 

kepuasan konsumen  terbagi atas lima bagian, yaitu : 

1. Kualitas produk. 

 
Konsumen merasa puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk 

ternyata kualitas produk tersebut baik sebagai contoh, konsumen akan merasa puas 

terhadap televisi yang dibeli apabila mengahasilkan gambar dan suara yang baik, 

awet  atau  tidak  cepat  rusak,  memiliki  banyak  fasilitas,  tidak  ada  gangguan,  dan 

disain yang menarik. 

2. Harga. 

 
Untuk konsumen yang sensitif, biasanya harga yang murah adalah sumber 

kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan nilai uang yang tinggi, 

komponen harga ini relatif tidak penting bagi mereka yang tidak sensitif terhadap 

harga. Bagi mereka yang tidak perduli dengan harga, mereka lebih menyukai harga 

yang sedikit mahal namun kualitasnya baik daripada harga yang murah tetapi 

kualitasnya tidak sesuai dengan keinginannya. 
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Jadi persaingan dalam harga akan mendapatkan perhatian konsumen 

sepanjang kualitas barang adalah sama. Kualitas produk dan harga seringkali tidak 

mampu menciptakan keunggulan bersaing dalam hal kepuasan konsumen. Kedua 

aspek ini relatif mudah ditiru dengan teknologi yang hampir standar, setiap 

perusahaan biasanya mempunyai kemampuan untuk menciptakan kualitas produk 

yang hampir sama dengan para pesaing. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang 

lebih mengandalkan aspek yang ketiga yaitu services quality. 

3. Service quality 

 
Untuk memuaskan pelanggan, suatu perusahaan hendaknya terlebih dahulu 

harus dapat memuaskan karyawan agar produk yang dihasilkan tidak rusak 

kualitasnya dan pelayanan kepada pelanggan dapat diberikan lebih baik lagi, jika 

karyawan merasa puas akan lebih mudah bagi mereka untuk menerapkan kepada 

pelanggan  bagaimana  rasa  puas  itu.  Menurut  yoeti  (2000),  ada  empat  cara  agar 

seorang karyawan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan secara baik , yaitu: 

 
skill, efficiency, courtesy dan pride. 

 
a. Skill 

 
Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan sesuai standar perusahaan , 

seorang karyawan harus melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 

perusahaan ( inhouse training ). 

b. Efficiency 

 
Untuk mengurangi kesalahan ( zero defect ) suatu kesalahan kecil dapat 

mempengaruhi kualitas produk, meningkatkan biaya dan menimbulkan citra yang 

tidak baik bagi perusahaan. 
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c. Courtesy ( keramahtamahan) 

 
Yang dimaksud disini adalah bukan suatu tingkah laku yang dibuat-buat, 

tetapi harus dengan dan dari lubuk hati yang paling dalam, karena para pelanggan 

dapat membedakan mana yang pura-pura dan mana yang keramahtamahan yang 

sebenarnya. 

4. Emotional factor 

 
Faktor ini relatif penting karena kepuasan pelanggan timbul pada saat ia 

sedang mengkonsumsi produk makanan tertentu. Hal ini disebabkan karena merk 

produk makanan tersebut sudah tercipta dengan baik, baik dari segi kualitas makanan, 

harga yang tidak murah karena harga yang mahal identik dengan kualitas produk 

yang tinggi dan sebaliknya, serta pelayanan yang diberikan. 

 

5. Kemudahan 

 
Konsumen akan semakin puas apabila tempat mudah dicapai dan juga 

nyaman. Ketika mengetahui kelima faktor ini, tentulah tidak cukup bagi perusahaan 

untuk merancang strategi dan program peningkatan kepuasan konsumen. Langkah 

berikutnya adalah mengetahui berapa bobot masing-masing faktor dalam 

menciptakan kepuasan konsumen. 

Kontribusi faktor ini juga dapat berubah dari waktu ke waktu untuk suatu 

industri. Besarnya bobot relatif mudah diketahui dengan melakukan survei. Survei 

konsumen dapat ditanyakan secara langsung mengenai kepuasan mereka dan tingkat 

kepentingan dari masing-masing faktor tersebut dalam mempengaruhi kepuasan 

mereka setelah menggunakan produk atau jasa. 

 



23  

2.1.4 Hubungan Antara Kinerja Dengan Kepuasan 

 
Menurut Kotler & Amstrong dalam (Fajar, 2008), dijelaskan bahwa terdapat 

hubungan langsung antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. Ada 

hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. 

Di era moderen persaingan di dunia jasa sangat ketat, salah satu  cara 

untuk mendapatkan konsumen yang loyal adalah dengan memuaskan kebutuhan 

konsumen secara konsisten dari waktu ke waktu (Ferrinadewi, 2005). 

Teori Gibson (2000), menyatakan adanya hubungan timbal balik antara 

kinerja dengan kepuasan. Disatu sisi kepuasan menyebabkan peningkatan kinerja dan 

disisi lain disebabkan oleh adanya kinerja. Hubungan tersebut dapat dilihat dari 

timbal balik yang dilakukan oleh pengurus dengan anggota yang mana dengan adanya 

hubungan timbal balik kepuasan anggota dapat tercapai. 

 

Kristianto (2011), mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen mencakup 

perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Pertemuan antara 

kedua kepentingan ini akan menentukan seberapa besar tingkat kepuasan 

konsumen pada suatu produk. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 
1. H.I. Nisa, S.I. Santoso dan Mukson (2012), dalam jurnalnya meneliti tentang 

Analisis Profitabilitas Usaha Ternak Sapi Perah Anggota KUD di Kabupaten 

Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat profitabilitas 

berdasarkan skala usaha anggota KUD dan untuk mengetahui hubungan yang 

mempengaruhi profitabilitas usaha sapi perah anggota KUD. Penentuan sampel 

peternak dilakukan dengan random sampling setiap anggota 10 peternak 

sehingga secara keseluruhan 90 peternak sampel. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif dan kuantitatif, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil profitabilitas pada usaha ternak sapi perah di Kabupaten Semarang pada 

skala 1-2 ekor sebesar (67,88%) pada skala 3-4 ekor sebesar (62,43%) dan pada 

skala lebih dari 4 ekor sebesar (51,21%). Hasil one-sampel t test pada Signifikan 

t hitung = 0,000 (P ≤ 0,01) artinya profit usaha ternak sapi perah di Kabupaten 

Semarang lebih besar dari suku bunga bank. Berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas secara serempak jumlah ternak (X1), Investasi (X2), 

Harga susu (X3), Pengalaman beternak (X4), Produksi susu (X5), biaya pakan 

konsentrat (X6) terhadap profitabilitas berpengaruh sangat nyata Sig 0,000 (P ≤ 

0,01) terhadap profitabilitas. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah alat 

analisis yang digunakan peneliti sekarang menggunakan analisis korelasi tata 

jenjang (Rank Spearman) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan analisis 

regresi linier berganda. 
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2. Widya Karni (2011), meneliti tentang Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa ( 

KUD ) Setia Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur kinerja KUD Setia dan mengukur kepuasan anggota 

KUD Setia. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data yang 

dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan 

untuk mengukur kinerja KUD Setia adalah analisa kuantitatif dan untuk 

mengukur kepuasan anggotanya digunakan analisa deskriptif. Hasil penelitian 

diperoleh bahwa rata-rata nilai pengukuran kinerja KUD terhadap aspek 

organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktifitas dan aspek 

manfaat dan dampak diperoleh nilai rata-rata kinerja KUD Setia sebesar 67,08 

dengan kriteria cukup baik. Sedangkan Tingkat kepuasan Anggota KUD Setia 

terhadap administrasi koperasi, budaya kerja pengurus, keuangan koperasi, usaha 

RMU, simpan pinjam dan pelistrikan diperoleh rata – rata kepuasan sebesar 

76,55 % dengan kriteria baik. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah alat 

analisis yang digunakan peneliti sekarang menggunakan analisis korelasi tata 

jenjang (Rank Spearman) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan analisis 

kuantitatif  dan deskripif. 

3. Dimas Poernomo Putro (2011), meneliti tentang Hubungan Kinerja Pengurus 

dengan Kepuasan Anggota di Koperasi Serba Usaha “Srikandi Makmur” Desa 

Bentro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kinerja pengurus 

dengan kepuasan anggota koperasi di KSU “Srikandi Makmur” Desa Bentro. 

Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu kineja pengurus (X) dan kepuasan 

anggota  (Y)  dengan  menggunakan  analisa  data  kuantitatif.  Metode  yang 
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digunakan adalah analisa korelasi tata jenjang (spearman rank) dengan jumlah 

populasi 138 anggota KSU, dan nilai kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 

5% maka jumlah anggota yang dapat dijadikan sampel sebanyak 89 orang. Dari 

hasil   perhitungan   diperoleh   angka   koefisien   korelasi   sebesar   0,571   dari 

keseluruhan indikator kinerja pengurus (Variabel X) dengan kepuasan anggota 

(Variabel Y) di Koperasi Serba Usaha “Srikandi Makmur” Desa Betro adalah 

kuat, hal ini dikarenakan terletak pada nilai interpretasi koefisien korelasi 0,60- 

0,799. Untuk thitung  diperoleh angka 11,902 dengan taraf kesalahan 5 % ttabel 

sebesar 1,980. Dengan demikian thitung   >  ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ada  hubungan  yang  sedang  antara  kinerja 

dengan kepuasan di Koperasi Serba Usaha “Srikandi Makmur” Desa Betro. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada rumus 

korelasi rank spearman yang digunakan berbeda. Penelitian sekarang 

menggunakan rumus yang memiliki jumlah skor sama yang banyak. Variabel- 

variabel dari kinerja dan kepuasan anggota yang digunakan juga berbeda. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 
Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Makmur menyediakan berbagai macam 

layanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan anggota. Kinerja 

dari masing-masing layanan akan dinilai oleh anggota. Hasil penilaian tersebut akan 

dibandingkan dengan harapan-harapan anggota yang dijadikan ukuran untuk 

memenuhi kepuasan anggota. Dari beberapa indikator yang diberikan akan diketahui 

atribut-atribut kinerja KUD dan kepuasan anggota mana yang sudah mendapatkan 

respon yang baik dan puas dari para anggota. Jika semua layanan tersebut sudah 

memenuhi harapan-harapan anggota maka akan tercapai kepuasan anggota. 
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Gambar.1 Kerangka Berpikir 

 

KUD Sumber Makmur 
 
 

 

Melayani Kebutuhan para 

anggotanya 

 

Anggota KUD Sumber 

Makmur 
 

 

 
Kinerja KUD (X) : 

Melakukan Penilaian 
 

Kepuasan Anggota KUD (Y) : 
 

1. Fasilitas fisik KUD tampak 

menarik, nyaman dan bersih 

2. Kelengkapan dan kesiapan 

peralatan fasilitas KUD 

3. Pegawai KUD melayani 

dengan cepat dan tepat. 

4. Ketanggapan pegawai 

dalam pelayanan 

5. Pengurus/pegawai datang di 

KUD tepat waktu 

6. Produk yang dibuat oleh 

KUD 

7. Kebijakan pengurus dalam 

menetapkan harga. 

8. Pengurus dan pegawai 

memberikan kemudahan 

dalam layanan simpan 

pinjam. 

9. Pegawai KUD melayani 

anggota dengan sabar dan 

sopan. 

10. Adanya pengawasan dari 

anggota terhadap pelayanan 

pengurus 

11. Pegawai memahami 

kebutuhan dan keinginan 
anggota 

12. Pegawai dan pengurus 

memberikan pembinaan 

kepada anggota. 

1. Kualitas Produk (Pakan 

Ternak). 

2. Produk yang dijual di 

waserda 

3. Harga pakan ternak 

Rp.125.000/50kg 

4. Harga Susu Sapi kurang 

dari Rp.4.500,-/liter 

5. Dokter hewan melayani 

dengan cepat dan tepat 

waktu 

6. Kedisipinan petugas dalam 

melayani 

7. Mesin yang digunakan 

dalam berproduksi 

8. Bingkisan hari raya 

9. IB sesuai dengan harapan 

anggota 

10. Jumlah SHU sesuai harapan 

anggota 

11. Kemudahan akses kridit 

12. Bunga yang diberikan 

sesuai harapan 
 
 
 

 
Korelasi Tata Jenjang 

(Rank Spearman) 
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Keterangan : 
 

X   = Kinerja KUD Sumber Makmur 
 

Y   = Kepuasan Anggota KUD Sumber Makmur 
 

= Hubungan ( Korelasi ) 
 

2.4 Hipotesis 
 
 

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dan data 

yang berhubungan dengan jawaban masalah-masalah yang ada dalam problematika 

itulah yang kemudian disebut Hipotesis. Menurut JabaI Tarik brahim (1996), 

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu penelitian yang menghubungkan dua 

variabel atau lebih dan perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis berdasarkan 

kerangka pemikiran tersebut adalah 

 
Diduga ada hubungan antara kinerja layanan usaha KUD “Sumber Makmur” 

terhadap kepuasan anggota. 


