
LAPORAN PENELITIAN 
1 

ANALISIS DETERMINASI PARTISIPASI - 
ANGGOTA KOPERASI UNIT DESA 

DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

; b v , , . - y .  , - .  I t .  _ ,  :p/V-2.-!? / /2J 
Oleh: wirz::. , - . . 23y. r ; . ' ~  .+q.- 

--=. ..- -**. -... --. - 

Ali Anis 
Llrnr (Ketua Tim ~ e n ~ ~ ~ A ~ N r E , f ~ , ~ ~ h ~ b ~ ~ ~ ~ l ~ ~  K ~ I  E K ~  

- .  pmr -\ .9 - 7 2 & . ~ . * ~ . '  . . 
$3 , , ;/- ,1-r % : , . I  I 

> .  >Lhl'.d.. 

-- SAiLbAi W~tl)rrjU i ~ l ; r \ , ~ m  tA 

II \UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

1 

' /  Penelitian ini dibiayai oleh: 
4 

Dana Rr~tin Universitas Negeri Padang 
I 

' 1  Tahun Anggaran 2001 
: I '  

I /  
Dengan S w a t  Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) 

Nomor: 110215 41/KU/Rutin/2001 Tanggal 25 April 
I! 



"ANALISIS DETERMIIVASl ANGGOTA KOPEIWSI UKIT DESA 

Dl KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

Tim Peneliti 

Ketua : Ali Anis 

Anggota : 1.  J'asri 

2. I-lj. hlirna l'anjung 

3. Hrrsan Bari Amir 



ABSTRAK 

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengkaji pengaruh variasi sosial 
ekonomi anggota yang dirperemtasikan oleh tingkat pendidikan, pendapatan 
rumah tangga anggota, pekerjaan alternatif yang dimiliki oleh anggota, jarak 
tempat tinggal anggota dengan koperasi, luas lahan yang yang dimiliki oleh 
anggota terhadap partisipasi mereka pada koperasi uit desa di Kabupaten Padang 
Pariaman. 

Dari hasil kajian ini diharapkan dapat memnghasilkan informasi yang 
bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam merurnuskan kebi-iakan 
pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa pada masa yang akan datang. 

Data yang diperlukan dalarn studi ini adalah data primsr. Data primer 
dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan anggola KUD terpilih. Data 
primer yang diperlukan antara lain ; tingkat pendidikan anggota, tingkat 
partisipasi , luas lahan, pekerjaan alternatif anggota clan jarak tempat tinggal 
anggota dengan KUD. 

Data yang telah di kurnpulkan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut: 
(1)Desknipsi Data, penya-jian data masing - masing ~ariabel secara diskriptif 
dengan menggunakan tabel distribusi. Hal ini akan sangat membantu dalam 
melakukan pembahasan hasil penelitian: (2) Estimasi, untiik mengetahui pengaruh 
\-ariahe1 behas terhdap variabel terikat yang tela1-1 ditetapkan dalam studi ini 
dipakai Mrrltiple Logistic Rcgresion nfotiel . Model ini memiliki kemampi~an 
menduga probabilitas seseorang dalam berpartisipasi. Probabililas tersebut 
merupakan Conrlitioncrl Probnbility yang didasari oleh asumsi bahwa variabel 
random yang diteliti berbentuk logistic rlistribution frrnction. Dalam proses 
pengu-iian digunakan wnld stattistic model .Temuan studi ini adalah sebagai 
berikut: 

1 .  Tingkat partisipasi anggota KUD sampel di Kabupaten Padang Pariaman 
masih relatif rendah. 74,20% dari total sampel tergolong pada katezori 
paritisasi rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh relatif rendahnj.a 
kineia variabel bebas yang ditetapkan dalam studi ini. 

2. Sebanyak 74,2096 angsota, tingkat pendapatannya lebih besar dari Rp 
17.000,- per kapita per bulan. LValaupun pendapatan ini sudah berada di 
atas garis kemiskinan, namun sebahagian besar anggota berada pada 
kond isi marginal. 

3. Dalam ha1 tingkat pendidikan, sebanyak 65,73% anggota berpendidikan 
SI,I7P ke bawah. Dengan tingkat pendidikan yang relatif r e~dah  akan 
mempengaruhi kualitas partisipasi mereka terhadap koperasi. 

4. Sebanyak 49,200h anggota, jarak tempat tinggalnya ke loaksi KUD kbih 
dari 3 km. Sedangkan dalam ha1 pemilikan lahan, sebanyak 70 % w t a  



hanya memiliki luas lahan dibawah 0,50 ha dan sebanyak 66,70% anggota 
tidak memiliki pekerjaan alternatif. 

5. Hasil estimasi dengan menggunakan model yang telah ditetapkan dalam 
studi ini, ditemukan bahwa seluruh variabel bebas ( pendidkan, pendapatan, 
pekedaan alternatif, jmak tempat h g g a l  dan luas lahan) berpengaruh amat 
ilyata terhadap tingkat partisipasi anggota. Hal ini ditunjukkan olek hasil 
pengujian melalui model Chi Square. 

6. Secara parsjal, hanya tingkat pendapatan yang tidak berpengaruh nyata 
terhadap tingkat partisipasi anggota. 

7. Anggota dengan lingkat pendidikan SLTP ke alas berpeluang sebesar 2,80 
kali lebih tinggi untuk mampu memberikan partispasi yang lebih tinggi. 
Sedangkan anggota yang memiliki pekerjaan altematif berpeluang sebesar 
3,96 kali lebih tinggi dibanding anggota yang tidak memiiiki pekerjaan 
alternatif 

8. Jarak tempat tinggal anggota dan luas lahan anggota juga memberikan 
peluang yang berbeda terhadap anggota dala~n memberikan partisipasi 
mereka terhadap KUD. Anggota dengan jarak tempat tinggal dibawah 3 
km berpeluang lebih tinggi ( 2.16 kali) dibanding anggota dengan jarak 
tempat tinggal di atas 3 km. Anggota dengan luas lahan diatas 0,25 ha 
berpeiuang lebih tinggi (5,48 kali) dibandins anggota dengan luas lahan 
dibau.ah 0,25 ha. 
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BABl 
PENDAHULUAN 

Kinerja pembangunan suatu sistem ekonomi sangat ditentukan oleh 

ketepatan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya 

pembangunan (fisik dan non fisik). Sumberdaya pembangunan yang dimiliki harus 

dikembangkan secara optimal. Dalam prosesnya harus dilakukan penajaman 

perioritas pengembangan sektor-sektor ekonomi. Pada setiap sistem ekonomi telah 

berkembang berbagai sektor pembangunan, namun hampir setiap sistem itu 

cenderung memperioritaskan sektor ekonomi sebagai perloritas utama.. Dasar 

pemiltirannya, keberhasilan pembangunan bidang ekomorni diharapkan akan 

mampu befingsi  sebagai penggerak utama dalam percepatan pembangunan sektor 

lainnya. Pengalaman menunjukkan, kinerja pembangunan ekonomi yang baik 

cenderung diikuti ole11 perbaikan dalam kineria pembwgunan politik dan sosial 

budaya. 

Dalam konteks pembangunan Indonesia, selama era PJPT I ternyata selalu 

memperioritaskan pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama 

penciptaan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk  me^-ujudkai~ ha1 tersebut 

telah dimmuskan sirategi pembangunan nasional untuli periode lima tahun yang 

dituangkan di dalam GBHN dan dijabarkan secara lebih spesifik dalam bentuk 

Repelita (sekarang Propenas). Dengan format kebijakan tersebut keberhasilan 

pembangunan Indonesia belum mencapai perbaikan seluruh dimensi pembangunan 

vii 



itu sendiri. Pada satu sisi, dhensi  pe-buhan berhasil dicapai rerata 5% per 

Pelita. Namun pada sisi lain dimensi pemerataan, ketimpangan dan kemiskinan 

masih mewarnai wajah pembangunan Indonesia. 

Dalam ha1 kemiskinan, menurut data BPS pada akhir tahun 1998 masih 

terdapat penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan sekitar 45,9 

juta orang (23,2%). Hal ini merupakan indikasi bahwa pemerataan yang 

diharapkan sebagai salah satu sasaran pembangunan inasih belunu tercapai. Bila 

ditelusuri lebih lanjut sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan 

dengan pekerjam utama sebagai petani dan buruh tani. Mereka pada umumnya 

tergolong ekonomi lemah dan selalu dibelenggu ole11 kerniskinan. 

Untuk meningkatakan taraf hidup kelompok masyarakat marjinal tersebut, 

pernerintah trlah mmerumuskan berbagai progaram pernbangunan. Dalam GBm 

1998 digariskan bahwa pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi 

ekonomi. Dengan demikian pembangunan bukan hanya dilaksanakan oleh 

pemerintah. tetapi harus dilaksanakan oleh seluruh anggota massyarakat. Setiap 

individu hanis berpaitisipasi aktif dalam pembangunan, baik bidang ekonomi 

maupun bidang laimya. 

Secara nonnatif Koperasi menlpakan insiti tusi yang diharapkan berperan 

sebagai alat pe juangan ekonomi dan mempertinggi kesejahteraan ekonomi rakyat. 

Oleh karena itu pemerintah dengan berbagai irpaya telah benlsaha rnenszerakkan 

pertumbuhannya agar jiwa fasal 33 UUD 1945 dapat diwujudkan. Dengan 



demikian gerakan kopnasi hams didasari dengan kebulatan tekacl anggota. 

Melalui koperasi anggota berusaha meningkatkan tarap hidup inereka dengan 

tenaga dan kemampuan sendiri serta tidak menggantungkan nasib kepada orang 

lain. Harga diri yang tinggi dan tekad yang kuat lnerupakan azas koperasi yang 

harus ditati oleh setiap anggota koperasi dalam mewujudkran keberhasilannya. 

Bung Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia rnemandang semangat 

individualitas dan solidanitas merupakan faktor penting dalam gerakan koperasu. 

Per uxljudan individualitas dan solidaritas tersebut dalam koperasi akan terlihat 

dalam kentuk pautisipasi anggota dalam setiap gerakan koperasi. 

Meskipun pemerintah telali berusaha nlenciptakan iklim yang baik bagi 

pertumbuahan koperasi tetapi kenyataannya koperasi masih belum berperan 

seperti yang diharapkan. Secara faktual pada tahun 1991 hanya sebesar 2 % dari 

kegiatan ekonomi nasional yang dikuasai oleh koperasi, ssmentara sek~or swasia 

telah menguasai sebesar 86 % dan sektor pemenintah 12% ( Mubiyarto : 1995). 

Dalam krisis ekonomi yang masih membelenggu perekonomian Indonesia, 

diperkirakan kondisi ini belum mengalami perubahan yang signifikan. 

Rendahnya kontribusi sektor koperasi terhadap paekonomian nasional 

berhubungan dengan rendahnya kinerJa usaha koperasi. Secara kuantitas jumlah 

koperasi yang ada cukup banyak. Pada tahun 1995 jumlah KUD mandiri di 

Indonesia sebanyak 4.000 buah dan di Sumatera Barat 244 buah. Perkernbangan 

secara kuantitas kelihatannya tidak diikuti oleh perkembangan secara kualitas. 



Cukup banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya ha1 yang demikian. 

Diantara faktor yang ada, faktor paritisipasi anggota koperasi merupakan 

rnerupakan faktor yang sangat krusial dan sangat berkontirbusi terhadap 

peningkatan kinerja koperasi. Karenanya, studi dengan fokus kajian paritisipasi 

anggota sangat perlu dlakukan dalam rangka menghasilkan informasi tentang 

faktor penetu utama tingkat partisipasi anggota. 

B. Perurnusan Masalah 

Koperasi Unit Desa sebngai organisasi perekonomian rahyat memiliki 

psranan penting dan bersifat stratetgis dalain menunjang pembangunan ekonomi 

rahyat di pedesaan. Keberadaan lembaga ini cukup kuat karena pengembangannya 

didasari oleh UUD 1945 sebagai representasi kehendak rakyat dan politik 

pemerintah 

Berbagai ups>-a telah dilakukan oleh pemtrintali agar le~nbaga terscbut 

dapat berdiri sama tinggi dengan dua pelaku ekonomi lainnya. Namun ternyata 

koperasi unit desa belum banyak memberikan kontribusi nyata dalam 

meningkatkan kesejahte-raan para anggotanya. 

Rendahnya kinerja koperasi antara lain disebabkan ole11 rendahnya 

partisipasi anggota. Rendahnya partsipasi anggota terlihat dari kecilnya transaksi 

anggota dengan koperasi, tingginya tunggakan kredit dan rendahnya kehadiran 

rapat anggota. Di sisi lain paltisipasi anggota berkaitan dengan tingkat sosial 



ekonomi anggota. Menurut Scoot (1986) faktor sosial ekonomi masyarakat amat 

nlenentukan aksesibilitasnya dalam memailfaatkan setiap gerakan pembangunan. 

Faktor sosial ekonomi tersebut antara lain ; tingkat pendidlkan, tingkat 

pendapatan, pekerjaan alternatif anggota (off farm), jarak tempat tinggal anggota 

dengan kopenasi dan luas penguasaan lahan . Faktor sosial ekonomi yang dimiliki 

oleh anggota koperasi akan memberikan dorongan yang kuat kepada mereka 

untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan koperasi. Sementam, faktor sosial 

ekonomi yang dimiliki oleh rnasing - rnasing anggota koperasi cenderung 

bervariasi. Variasi faidor sosial ekonomi anggma diperkrakan memberikan 

pengaruh terhadap tingkat partsipasi anggota terhadap koperasi. Bsrdasarkall 

pemikiran ini dapat dirumskan masalah studi sebagai benkur: 

Apakah variasi sosial ekonomi anggota 1-ang direrpresentasikan 

oleh tinpkat pendidikan, pendapatan nimah tangga anggota. 

pekerjaan alternatif yang dimiliki anggota: jarak te~npat tinggal 

anggota dengan koperasi. luas lahan yang yang dipunyai anggota 

berpengan~h nyata terhadap partisipasi mereka pada koperasi unit 

desa di Kabupaten Padang Pariaman? 

C. Tujuan dan hlanfaat 

TiJuan utama studi ini adalah untuk mengkaji pengaruh variasi sosial 

ekonomi anpgota yang dirperesntasikan oleh tingkat pendidikan, pendapatan 

rumah tangga anggota, pekerjaan alternatif yang dimiliki oleh anggota, jarak 



tempat tinggal anggota dengan koperasi, luas lahan yang yang dimiliki oleh 

anggota terhadap partisipasi mereka pada koperasi uit desa di Kabupaten 

Padang Pariaman. 

Dari hasil kajian ini diharapkan dapat me~nnghasilkan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengrnebil keputusan dalam merumuskan kebijakan 

pembinaan dan pengembangan koperasi unil desa pada masa yang akan datang. 



BAB I1 
KAJIAN TEORI , KERANGKA PE3lIKLR4 I\; 

DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

Keanggotaan merupakan faldor yaing sangat menentukan dalam sebuah 

koperasi. Faktor inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. 

Dalarn UU Koperasi No. 251 1992 dinyatakan bahwa koperasi adalah kumpulan 

orang - orang bukan kurnpulan modal. Dengan demikian keberadaan anggota 

menernpati posisi sentral dalam koperasi. Secara jelas dalarn UU Koperasi 

No.25/1992 dinyatakan bahwa setiap anggota memiliki satu hak suara. Hak suara 

dalam kopsrasi bukanlah didasarkan kepada banyaknya setoran modal anggota , 

akan tetapi yang dihargai adalah pri badi anggotanya. Demikian juga halnya dalam 

pembagian sisa hasil usaha didasarkan kepada transaksi yang dilakukan oleh 

ansgota. Dengan demikian terlihat bahwa partisipasi anggota dalam menuniang 

kegiatan koperasi akan sangat menentukan kiner-ia suatu koperasi 

Sumodi\\riryo ( 1980 ) mengemukakan bahwa maju atau mundurnya 

kopsrasi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif anggotanya. Secara lebih luas 

Aziz (1  993 ) mengemukakan bahwa keberhasilan kopersi unit desa dipengaruhi 

oleh faktor pengurus, partisipasi anggota dan faktor lingkungan. Hasil penelitian 

Sukoco (1995) menemukan empat titik lemah yang dimiliki oleh KUD yaitu: 

( 1  ) tidak adanya dampak langsung yang dirasakan oleh anggota dan masyarakat; 



(2) rendahnya partisipasi anggota; (3) iklim kemasyarakatan yang kurang 

mendorong perkembangan organisasi; (4) kurangnya manajer yang profesional. 

Keith David daalam Harsono ( 1985 ) mengemukakan bahwa partisipasi 

merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam suatu kelompok. 

Situasi tersebut yang mendorong seseorang untuk mengambil bagian dalam 

mencapai tujuan kelompok. Pengertian yang dikemukakan Keith David belum 

menghubungkannya dengan faktor - faktor yang menyebabkan te jadi partisipasi. 

Menilrut Mubiyarto ( 1984 ) partisipasi men~pakan kesediaan dalam 

memantau berhasilnya suatu program seuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh setiap individu tanpa harus lnengorbankan kepentingan sendiri..Yadov 

(1 980) mengemukakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan anggota 

masyarakat dalam proses pe~nbangunan secara sukarela dan atas kemampuan 

sendiri 

Dalam pelaksanaan partisipasi Uphoff (1974 ) membedakan partisipasi 

tersebut sebagai berikut: ( I )  partisipasi dalam perencanaan; (2) partisipasi dalam 

pelaksanaan; (3) partisipasi dalam menikmati hasil kegiatan yang telah dicapai; 

(4) partisipasi dalam mengamankan hasil dari suatu suatu kegiatan. 

Bentuk partisipasi yang dituntut oleh setiap organisasi cencln~ng berbeda, 

sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi. Demikian juga bentuk partisipasi 

yang dilakukan setiap individu, cenderung bervariasi sesuai dengan status sosial 

d m  kedudukan seseorang dalani organisasi dan sistim sosial. 



Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berrnotifkan "Se!fielp7', secara 

konsepsional berbeda dengan lembaga lain. Denpan motif tersebut seyogyanya 

anggota koperasi dapat memberikan partisipasi secara murni, berhubung setiap 

partisipasi yang diberikan pada akhimya akan kembali kepada yang bersangakutan. 

Berhubung dalam kegiatan koperasi pembagian hasil usaha akan dibagi sesuai 

dengan jasa yang diberikan oleh setiap anggota. 

Manfaat yang dapat diperoleh anggota dalam koperasi antara lain: (1) 

harga jual lebih tinggi; (2) usaha bersama dapat rnenekan biaya (economies of 

scale); (3) para anggota dapat mcmperoleh informasi pasar dun teknologi yang 

tepat dalam meningkatkan produktivitas dan (4) manfaat non ekonomi dalam 

bentuk peningkatan pengetah~~an dan keterampilan. Bentuk partisipasi yang dapat 

dilakukan ole11 masing - masing angsota dala111 koperasi adalah pombayaran 

simpanan pokok dan simpanan cvajib, menghadiri rapat anggota clan pelunasan 

pinjaman. 

Tjondronegoro (1 953 ) mengemukakan, partisipasi dipengaruhi ole11 

kebutuhan, motivasi, struktur sosial dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. 

Seseorang akan melakukan sesuat u menyangkut dengan adanya kebutuhan akan 

kepuasan, mendapatkan keuntungan dan pada gilirannya akan meningkatkan 

statusnya. 

Disisi lain Margono ( 1953 ) mengemukakan bahwa untuk tejadinya 

partisipasi diperlukan adanya kesempatan untuk berpartisipasi dan ada kemauan 



dari setiap individu. Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus didalam 

pembagian kekuasaan, tugas dan tanggung jawab di dalarn suatu komunitas.. 

Partisipasi dipengaruhi oleh unsur kepribadian sikap, kemauan, keterampilan, 

ambisi dan suasana lingkungan. 

Menurut Madrie (1985 ) partisipasi men~pakan bentuk perilah. Untuk 

berprilaku tertentu minimal harm ada dua ha1 yang mendukung untuk 

berperilaku. Pertama, hams ada unsur yang mendukung pada diri seseorang. 

Kedua, terdapat iklim lingkungan yang mendukung te jadinya perilaku tertentu. 

Dalam koperasi faktor - faktor yang mendukung terjadi partisipasi anggota adalah 

tingkat pendidikan , tingkat pendapatan, luas lahan, pekejaan di luar bertani dan 

jarak tempat tinggal anggota ke kantor koperasi. 

Neher (1 974) mengemukakan bahwa dalan~ pelaksanaan partisipasi dapat 

dibedakan atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal 

dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakai dalam menerima dan 

melaksanakan prograin pembangunan yang berasal dan pemerintah. Partisipasi 

horizontal dapat diartikan sebagai keswadayaan dan prakarsa masyarakat dalam 

melaksanakan program pembangunan. Dalam setiap gerakan pembangunan, sctiap 

individu hams dapat memberikan partisipasi, baik secara vertikal maupun 

horizontal. Demikian juga partisipasi yang hams diberikan oleh anggota aerhadap 

koperasi. Oleha karena koperasi berada diantara dua kutub yaitu keinginan 



pemenintah dan kebutuhan masyarakat, maka partisipasi yang dibenian oleh 

anggota terhadap koperasi adalah partisipasi yang bersifat menyeluruh. 

B. Kerangka Pemikiran 

Koperasi Unit Desa merupakan lernbaga ekonomi masyarakat desa 

terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di sektor on farm. Lembaga 

tersebut diharapakan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Secara kelembagaan koperasi unit dcsa cukup kuat dan mapan 

karena di satu sisi lembaga tersebut, pengelnbangannya didasarkan undang - 

undang No. 25 tahun 1992 Disarnping itu, secara formal koperasi tumbuh 

berdasarkan keinginan masyarakat. Oleh karena itu partisipasi anggota 

merupakan faktor esensial dalam percepatan perkembangan kineda usaha 

koperasi. Jika dilihat lebih jauh partisipasi adalah salah satu fakor yang 

membedakan kopersi dengan bentuk badan usaha lainnya. 

Partisipasi anggota koperasi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain 

pendidikan. pendapatan, pekerjaan altematif, jarak lempat tinggal dari koperasi 

dan luas lahan. Kelima faktor tersebut, dala~n penelitian ini ditetapkan sebagai 

determinasi partisipasi anggota. 

Tingkat pendidikan anggota sangat menentukan tinggi rendahnya 

partisipasinya dalam kegiatan koperasi. Anggota koperasi yang memiliki 

pendidikan relatif tinggi cendrung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

lebih tinggi terhadap hakekat dan tujuan kopersi. Berdasarkan pemahaman 



tersebut timbul dalam diri mereka suatu keulusan dalam membrikan partisipasinya 

terhadap segala aspek yang berkembangan peningkatan kinerja usaha koperasi. 

Tingkat pendapatan anggota koperasi juga akan menentukan tinggi rendahnya 

partisipasi mereka. Anggota koperasi yang memiliki pendapatan yang relatif tinggi 

cenderung lebih memiliki aksesibilitas dalam memanfaatkan peluang peluang - 

peluang ekonomi yang ada pada koperasi. Berbeda ha1 keadaaanp dengan 

anggota yang memiliki pendapatan yang relatif rendah dan memiliki lahan yang 

relatif sempit. 

J a~~hnya  jarak tempat tinggal anggota dengan koperasi ikut menentukan par 

tisipasi anggota. Tempat tinggal anggota yang terlalu jauh merupakan kendala bagi 

anggota untuk memanfaatkan keseempatan yang ada di koperasi.. Dengan jauhnya 

jarak secara ckonomis akan ~nenamhah biaya ekstra kcpada anggota. Sementara 

harga jual di koperasi relatif sama dengan kios yang relatif dekat dengan tempat 

tinggal anggota. Dengan dernikian sangat beralasan jika anggota koperasi 

berbelanja ke kios - kios terdekat karetia lebih menguntungkan. Di sisi lain ada 

juga diantara kios - kios di pedesaan yang mampu memberikan fasilitas kredit 

yang sama dengan koperasi. 

Pekerjaan altematif adalah peker-jaan yang dilakukan oleh anggota diluar 

sektor pertanian.. Pekerjaan alternatif yang dikembangkan oleh anggota 

cenderung mempengaruhi anggota dalarn memberikan partispasinya pada 

koperasi. Mereka cenderung lebih terfokus pada pengembangan usaha ofl farm. 



Akibatnya, mereka cenderung mampu menciptakan aliran pendapatan yang lebih 

tinggi dan pada gilirannya mereka akan berbelanja ke koeprasi dalam jumlah yang 

lebih banyak. Namun pada saat yang sama, anggota yang memiliki pekerjaan 

alternatif cenderung mengurangi kegiatannya di bidang pertanian. Akibatnya, 

pembelian mereka terhadap input pertanian relatif rendah. Dengan demikian 

koefisien arah pekrjaan alternatif sangat ditentukan oleh kondisi usaha yang 

dikembangkan KUD. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dalam studi mi dikonsepsikan 

bahwa tin&at pendidikan, pendapatan rumah tangga anggota, pekerjaan 

alternatif, jarak te~npat tinggal dan Iuas lahan yang dikuasai anggota merupakan 

variabell yang diperkirakan berpengaruh tcrhadap partisipasi anggota dalam 

kegiatan koperasi.(lihat ganlbar 1 ) 

Tingkat Pendidikan 

k 
Pendapatan 

I 
Pekerjaan Alternatif 

i L I Partisipasi 
Anggota 

Luas Lahan 

Jarak Tempat Tinggal J 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 



D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian berikut: 

Variasi sosial ekonomi anggota yang direrpresentasikan oleh 

tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga anggota, pekerjaan 

alternatif yang dimiliki oleh anggota, jarak tempat tinggal anggota 

dengan koperasi, luas lahan yang )rang dimiliki oleh anggota 

berpenganih nyata terhadap partisipasi mereka pada koperasi unit 

desa di Kabupaten Padang Pariaman. 



BAB 111 
METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Ruang lingkup penelitian mi adalah anggota Koperasi Unit Desa yang ada 

di kabupaten Padang Parianian yang tersebar pada 14 kecamatan. Koperasi 

tersebut berjuinlah scbanyak 24 buah yang terdiri dan ktialifikasi mandiri 18 buah, 

pramandin 6 buah. 

2. Sampel 

Penarikan sampel dilakukan dengan metoda Stratified Rnndont Saizpling. 

Masing - masing strata ditetapkan sebagai sampel sebesar 40 % . Dengan 

demikian sub sample Koperasi Unit Desa mandiri sebanyak 7 buah. Koperasi 

Unit Desa pra mandiri sebanyak 3 buah. Pada masing - masing KUD terpililih 

ditetapkan sccara purposive sebanyak 12 orang sebagai responden penelitian. 

Dengan demikian jumlah responden sebanyak 120 orang anggota. 

B. Konsep \'ariabe1 dan Pengukurannya 

1. Pendidikan adalah pendidikan .formal yang pernah diikuti oleh anggota sejak 

pendidikan dasar sampai kepada pendidikan terakhir. Variabcl tersebut diukur 

dengan secara polytomous yaitu : skor 1 untuk tingkat pendidikan SD, skor 2 

untuk SMTP dan skor 3 untuk pendidikan SMTA ke atas. 



2. Pendapatan adalah pendapatan perkapita yang dimiliki oleh masing - masing 

rumah tangga. Variabel ini diukur dengan dummy vaniabel yaitu Skor 1 

pendapatan di bawah Rp. 17.000,- dan skor 2 untuk pendapatan di atas Rp 

17.000,- Batas pendapatan tersebut adalah batas garis kerniskinan untuk 

pe-desaan di Sumatera Barat berdasarkan kriteria Bappenas tahun 1993. 

3. Pekerjaan alternatif adalah pekerjaan anggota koperasi selain dari pekerjaan 

bertani. Variabel ini diukur dengan dummy variabel yaitu skor 1 untuk yang 

tidak memilik pekerjaan altematif. Skor 2 untuk yang memiliki pekerjaan 

allernatif. 

4. Jarak adalah jarak dari kantor koperasi unit desa ke tempat t ingal  anggota. 

Jarak tersebut dikategorikan ke dalam dua kelonipok yaitu di bawah 3 Km 

diberi skor 1 dan jarak di atas 3 Km diberi skor 2 

5. Luas lahan adalalah luas lahan yang dikuasi oleh anggota pada satu kali musim 

tanam terakhir. Luas lahan dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu 0,25 ha 

ke bawah diberi skor I .  0,25 - 0,50 skor 2 dan dia atas O,50 skor 3 

6. Partisipasi anggota adalah peran serta anggota dalam menunjang kegiatan 

koperasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan daflar pertanyaan yang 

terdiri dari beberapa itern pertanyaan. Setiap item petanyaan mengacu kepada 

kewajiban anggota menurut lnpress Noinor 13 tahun 1 986. Masing - niasing 

item diukur dengan menggunakan skala Likert dengan rentangan () - 4. 



Setelah itu partisipasi anggota dikelompokkan kedalam dua kategwi yaitu: I) 

partisipasi rendah diberi skor 1 dan partisipasi tinggi diberi skor 2 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam studi ini adalah data primer. Data primer 

dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan anggota KUD terpilih. Data 

primer yang diperlukan antara lain ; tingkat pendidikan anggota, tingkat 

partisipasi , luas lahan, pekejaan alternatif anggota clan jarak tempat tinggal 

anggota dengan KUD. 

D. Telinik Analisis 

Data yang telah dikurnpulkan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Desknipsi Data 

Penyajian data masing - masing ~ar iabel  secara diskriptif dengan 

menggunakan tabel distribusi. Hal ini akan sangat membann~ dalam 

melakukan pembahasan hasil penelitian. 

2. Estimasi 

Untuk mengetahui pengan~h variabel bebas terhdap variabel terikat 

yang telah ditetapkan dalam studi ini dipakai Multiple Logistic Regresion 

Model . Model ini merniliki ken~ampuan menduga probabilitas seseorang 

dalam bwpartisipasi. Probabilitas tersebut merupakan Conditional 

Probability yang didasari oleh as~rmsi bahwa variabel random yang diteIiti 



berbentuk logistic distribution function. Dalam proses pengujian 

d igunakan wald stntfistic model 



BAB 1V 
HASIL PENELlTlAlV DAN PEhl BAHASAK 

A. Deskripsi Variabel Penelitian. 

Dalam studi ini telah dikaji 5 variabel yang secara teoretis 

dikonsepsikan berpengaruh terhadap tingakat partisipasi anggota pada 

beberapa KUD sampel di Kabupaten Padang Pariaman (lihat Tabel 4.1 - 4.5) 

Tabel 4.1 
Deskripsi Tingkat Pendidikan Anggota KUI) 

Sampel Di Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2001 

/ 2 .  / SLTP 1 40 1 33.23 1 

1 No 

I I .  

Indikator 1 Frekuensi 1 Persentase 1 
Sekolnh Dasar 1 39 1 32,50 I 

Sumber: Data primer, tahun 2001 (diolah) 

i 3 .  ~SLTA-PT 1 41 I 34,27 I 

Data pada Tabel 4.1 memperlihatkan bah~va sebanyak 65,73% anggota 

KUD di Kabupaten Padang Pariaman berpendidikan SD dan SLTP. Kedua jenjang 

I O!?,O(! 
I 

I I Jumlah 

pendidi kan ini termasuk kategori pend idikan dasar. Berarti, sebahagian besar 

120 

anggota KUD trgolong berpendidikan relatif rendah. Kondisi pendidikan yang 

demikian akan mempengaruhi kualitas partisipasi mereka terhadap KUD. 

Pendidikan anggota yang relatif rendah cenderung menyulitkan mereka 

memahami infonnasi-informasi yang ada di koperasi. Misalnya setiap tahun KUD 

melakukan Rapat Anggota, setiap rapat akan disarnpaikan laporan keuangan dan 

progres report oleh pengurus. Namun karena rendahnya pendidikan anggota, 

menyebabkan mereka tidak akan marnpu membaca dan memahami laporana 



tersebut. Salah satu firngsi anggota adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi. 

Fungsi pengawasan itu dijalan kan dengan mem beri kan kritikan, pertanyaan, saran 

dan pendapat kepada manajemen koperasi baik didalam maupun di luar rapat 

anggota. Jika pendidikan anggota rendah, maka pelaksanaan hngsi ini akan sulit 

dijalankan, sehingga pada akhirnya pengawasan tidak efektif dan koperasi dapat 

kehilangan efektivitasnya. 

Tabel 4.2 
Deskripsi Tingkat Pendapatan Anggota KUD 

Sampel Di Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2001 

1 %  1 Jndjkator I Frekuensj I Persentase I 

Sumber. Data perirner tahun 2001 ( diolah) 

Tabs1 4.2 di atas menggambarkan kondisi pendapatan anggota KUD di 

Kabupaten Padang Pariaman. Pada umumnya pendapatan kepala keluarga sudah 

berada di atas Rp. 17.000,00 per kapita per bulan. Jika anggota keluargal-ata-raia 5 

orang (3 orang anak), maka pengeluaran mereka per hari di atas Rp. 500,OO. 

Namun besaran angka ini pada umulnnya menunjukkan pendapatan yang relatif 

masih rendah. Jika dihubungkan dengan partisipasi anggota maka dapat 

gambarkan sebagai berikut. Di satxi sisi anggota yang pendapatannya rendah akan 

menghambat partisipasi anggota, karena pada umumnya anggota yang pendapatan 

relatif lebih tinggilah yang lebih banyak memanfaatkan kegiatan koperasi. 



Pinjaman misalnya iebih banyak diberikan pada anggota yang pendapatannya 

relatif lebih tinggi, karena salah satu syarat mendapatkannya adalah kmampuan 

membayar anggota tersebut. Demihan juga dengan pembelian d i KUD, umumnya 

lebih banyak dilakukan oleh anggota yang mempunyai pendapatan sedang, karena 

sangat tergantung pada daya beli mereka. Namun di sisi lain tugas yang diemban 

KUD adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Artinya salah satu indikator 

kesejeahteraan itu adalah peningkatan pendapatan mereka. 

Tabel 4.3 
Deskripsi Jarak Tempat Tinggal -4nggota ke KUD 

Sarnpel Di Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2001 

I N o  l Indikator I Frekuensi I Persentase I 

Sumber: Data perimer tahun 2001 (diolah) 

Dari Tabel 4.3 di atas tergambar bahm-a masih terdapat 49,20% anggota 

koperasi yang jauh dan keberadaan koperasi (lebih dari 3 Km). Kondisi ini secara 

langsung akan mempengaruhi partisipasi anggota. Semakin jauh tempai tinggal 

anggota dari koperasi, maka semakin besar biaya anggota untuk berpartisipasi 

(ongkos, energy, dan \val\?u), sehingga partisipasinyapun relatif rendah jika 

dibandingkan dengan anggota yang dekat dengan koperasi. Anggota yang ingin 

membeli kebutuhan hariannya tidak akan membeli dikvperasi yang jarahya lebih 

dari 3 Km, sementara didekat rumahnya ada warung lain. Demikian juga dalam 



menyimpan, anggota yang jauh merasa lebih sulit datang ke koperasi untuk 

menyimpan. Untuk mengakvasi kegiatan koperasi juga akan terhambat bila anggota 

jauh dari koperasi tersebut. 

Tabel 4.4 
Deskripsi Luas Lahan Anggota KUD 

Sampel di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2001 - 

No Indikator I Frekuensi / 
I 

Sumber: Data primer tahun ZOO1 (diolah) 

Dari Tabel 4.4 di atas terganibar bahwa masih terdapat 70% anggota yang 

memiliki lahan sama atau kurang dari 0,50 Ha. Keadaan ini menurut Herman 

S~iardi (1985) membuat usaha anggota koperasi (KUD) tidak riabel untuk 

dikembangkan. Luas usaha yang sempit (dibawah 0,5 Ha), letaknya terpencar, 

digarap dengan kekurangan modal, dengan cara yang tradisional, penuh dengan 

lahyul, maka hasilnyapun rendah. Kondisi seperti ni menunlt Herman Suardi, jika 

diberikanpun bantuan modal usaha akan memberatkan petani. Usaha mereka tidak 

akan meningkat secara signifikan, sehingga bantuan modal tersebut akhirnya 

hapya akan monambah beban utang saja. Oleh sebab itu unh~k mengatasinya, maka 

tidak semua orang bisa menjadi anggola. Salah satu syaratnya adalah viabilitas 

usaha. Hanya anggota yang layak usahan~.a dikembangkanlah yang dapat diterima 

menjadi anggota. Masyarakat yang mempunyai luas lahan yang tidak viabe1 

I Jumlah I 120 1 I 100,oo 



digabungkan (joint farming) keanggotaannya, hingga total usaha mereka lebih 

luas. 

I I 1.  / Tidak ada 
I I 

1 80 66.70 

Tabel 4.5 
Deskripsi Pekerjaan Alternatif Anggota KUD 

Sam3el Di Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2001 

I 2  1 Ada I 40 i 33-30 i 

No 

I ! Jumlah I 120 1 100,OO 7 

lndikator I Frekuensi i Persentase 1 

Surnber: Data primer tahun 2001 (diolah) 

Dan Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa 66,70% anggota koperasi hanya 

benisaha disektor pertanian, dan hanya 33,3% saja yang inempunyai usaha 

sampingan. Jika kondisi mi dikaitkan dengan partisipasi anggota, maka akan ada 

dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama; usaha anggota yang homqen akan 

dapat meningkatkan partisipasi anggota. Oleh karena mereka mempunyai masalah 

yang sama. Jika usaha anggota heterogen, maka tingkat konflik kepentingan akan 

tinggi (Ropke, 2001). Semakin heterogen anggota, maka kebutuhan dan keinginan 

mereka semakin bervariasi, kondisi ini pada gilirannya akan menimbulkan konflik 

pada saat mengambil keputusan pengembangan. Demikian juga bagi koperasi 

(KUD); kebutuhan dan keinginan yang berbeda nienyebabkan koperasi tidak fokus 

pada satu masalah aiau kebutuhan anggota, sehingga sumberdaya yang dimiliki 

koperasi (umumnya terbatas) terbagi ke beberapa unit usaha. Kondisi. ini pada 

gilirannya membuat biaya per unit tinggi (tidak mencapai skala ekonomis). Namun 

(ked ua); anggota yang mempunyai usaha sarnpingan akan mem beri peluang 



penambahan pendapatan bagi mereka, sehingga daya beli dan peluang 

berpartisipasi juga meningkat. 

Tabel 4.6 
Deskripsi Partisipasi Anggota KUD Sampel 

Di Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2001 

Suatber: Data primer tahun 2001 (diolah) 

, 

Tabel 4.6 di atas menggambarkan rendahnya partisipasi anggota KUD di 

Kabupaten Padang Pariaman. Hanya 25,8% saja anggota yang menyatakan 

berpartisipasi aktif di koperasi (baik menyimpan, mengawasi, menghadiri rapat, 

maupun bernansaksi). Kondisi ini menurut Herman Suardi (1 985) adalah suatu 

gejala umum dan wajar di koperasi apalagi KUD di Indonesia. Secara umum ada 

dua alasan yang menyebabkannya; pertama faktor individu anggota itu sendiri dan 

kedua faktor ekstemal (koperasi dan kebijakan pengembangannya). Seperti telah 

digambarkan secara umum, bah~va keadaan anggota (pendidikan, penguasaan 

lahan, pendapatan, jarak tempat tinggal) menyebabkan partisipasi mereka juga 

rendah, bahkan merurut Herman Suardi (1985) kondisi ini tidak dapat diperbaiki 

kecuali keanggotaannya di tata kembali. Faktor lainya (eksternal) adalah 

tidakadanya keunggulan koperasi dibanding pesaingya. Biaya koperasi pada 

umumnya relatif tinggi, sehingga harga dikoperasi umumnya lebih tinggi dari 

No 

I .  
2. 

1 

Indikator 

Partisipasi Rendah 
Partisipasi Tinggi 

Surnlah 

Frekuensj 

89 
31 

Persentase 

74,20 
25,80 

120 100,OO 



pesaing, sehingga tidak mendorong anggota berpartisipasi. Gejala yang jelas 

adalah tidak adanya simpanan (sukarela) anggota di KUD, karena balas jasa yang 

diberikan rendah atau tidak ada sama sekali. Namun jika meminjarn anggota 

umumnya antri, karena biaya dan prosedurnya murah dan sederhana. Kebijakan 

pemerintah yang top-down, juga merupakan penyebab rendahnya partisipasi 

anggota. Kebijakan seperti ini menyebabkan tidakadanya rasa memiliki dalam diri 

anggota. Banyak anggota koperasi (khususnya KUD) yang tidak mengetahui 

bahwa mereka anggota koperasi tersebut, keanggotaannya didaftarkan saja ole11 

pengurus untuk memenuhi syarat KUD mandiri (Herman Suardi, 1985). 

B. Hasil Estimasi 

Sesuai dengan pennasalahan dan tujuan studi ini,   nod el estimasi yang 

dipakai adalah Mulitple Logistic Regression Model. Dengan model ini diperoleh 

hasil estimasi seperti diperlihatkan oleh Tabel 4.7 

Hasil estimasi pada Tabel 4.7 memperlihatkan bah~va selurul~ variabel 

penjelas yang dimasukkan ke dalam model berpengaruh amat nayata terhadap 

tingkat partisipasi anggota KUD sampel Kabupaten Padang Pariaman. Ha1 ini 

diperlihatkan oleh nilai model Chi Square sebesar 45,432 yang lebih besar dari 

nilai x2 tabel pada tingkat kebesasan 5 dan derjat teberartian 1% sebesar 15,03. 

Dalam upaya peningkatan partsipasi anggota KUD, teinuan ini memeberikan 

indikasi betapa pentingnya seluruh variabel penjelas yang ditetapkan dalam studi 



ini mendapat perhatian yang maksimal oleh para pengambil keputusan dalam 

peningkatan kinerja usaha KUD. 

Tabel 4.7 
Hasil Estimasi Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Anggota KUD 

Sampel Di Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2001 
Variabel 
Penelitian 
Pendidikan (Xl)  
Pendapatan (X2) 
Pekerjaan 
Alternatif ( X 3 )  

ix4) i I 1 I i i 

Luas Lahan 1 0,7710*** 1 
I I 

9,2286 0,0024 5,4880 
(X5) i I I 

Jarak Tempat 
Tinggal ke KUD 

Nilai 
Dueaan 

1,0284*** 
0,6923 

1,7026** 1 4,7125 1 0,0299 1 2,161 9 1 
I I i i 

Sumber: Data primer Tahun 2001 (diolah) 
Keterangan: 
*** CL = 0,O 1 (amat nyata) 
** cx = 0,05 ( sangat nyata) 

Konstanta i -10,8102 1 2 1,6456 

Jika dilihat secara parsial, ternyata variabel pendapatan koefisien arahnya 

Nilai Walld 
Test 

1,3781"" 1 5,1630 1 0,0231 1 3,9674 
! ! ! 

6,6 125 
0,550 1 

sesuai densan apa yang telah dikonsepsikan. Namun secara statistik tidak 

0,0101 1 2,7967 1 
I 

0,4553 1 1,9984 1 

0,000 

berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi anggota KUD. Tidak signifikannya 

Signifikan 
si 

I 

tingkat pendapatan terhadap tingkat partisipasi anggota KUD diperkirakan ada 

Odds Ratio 

kaitannya dengan pengkatgorian tingkat pendapatan yang ditetapkan dalam studi 

ini. Pendapatan hanya dikelompokkan atas dua kategori yaitu anggota yang 

bependapatan dibawah Rp 17.000,- per kapita dan di atas Rp 17.000,- per kapita. 

Data pada Tabel 4.2 memperlihatkan: (1) masih relatif banyak anggota dengan 



tingkat pendapatan dibawah Rp 17.000,- per kapaita per bulan. Akibatnya, peluang 

mereka untuk dapat memberikan partsipasi relatif rendah baik dalam melakukan 

transaksi maupun d a1 am memanfaatkan peluang man faat yang diciptakan oleh 

KUD; (2) relatif banyaknya anggota dengan kondisi marginal. Artinya, tingkat 

pendapatan mereka hanya berada di ambang batas garis kemiskinan. Kedua fakqor 

inilah yang tnungkin menyebabkan tidak siginifikannya pengaruh tingkat 

pendapatan terhadap tingkat partsipasi anggota KUD sampel di Kabupaten Padang 

Padang Pariaman. 

Empat variabel lainnya yang dimasukkan dalam model analisis 

menunjukkan hasil yang cukup signifikan terhadap tingkat partisipasi anggota 

KUD. Variabel pendidikan (XI) menun-iukkan besaran dan koefisien arah yang 

konsiisten dengan konsep teori dan amat nyata pada tingkat keberartian 1%. 

Koefisien arah yang positif mengandung pengertian, semakin tinggi tingkat 

pendidikan anggota KUD semakin tinggi tingkat partisipasi mereka terhadap 

koperasi. Pendidikan yang semakin tinggi memberikan kemungkinan rang relatif 

besar bag  anggota dalam mernberikan saran yang bersifat konsbuktif terhadap 

pengembangan usaha koperasi. Secara lebih konkrit,. anggota dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mampu mengkritisi. dan mengevaluasi 

pelaksanaan organisasi oleh gengelola KUD dan sekaligus pcmberikan solusi yang 

optimal terhadap permasalahan yang dihadapi KUD. Dengan model analisis yang 

brbeda, temuan ini sejalan dergan temuan Nasution ( 1994) yang memperlihatkan 



bah~va tingkat pendidikan anggota memberikan pengaruh langsung yang signifikan 

terhadap tingkat partisipasi anggota KUD. Kelebihan temuan hasil studi ini 

dibanding temuan Nasution (1994) adalah bahwa dalam studi ini dapat 

diperlihatkan peluang anggota yang berpendidikan lebih tinggi untuk memberikan 

partisipasi yang lebih tinggi. Dalam analisis ini tingkat pendidikan SD ditetapkan 

sebagai dasar analisis. Hasil temuan menunjukkan bahwa anggota dengan tingkat 

pendidikan SLTP ke atas berpeluang sebesar 2,80 kali lebih tinggi untuk mampu 

memberikan partisipasi yang lebih tinggi. 

Dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota dan pada gilirannya 

peningkatan kinerja usaha KUD, implikasi empiris temuan ini adalah perlunya 

diupayakan peningkaian pendidikan masyarakat dalam menumbuhkembangkan 

KUD yang sesuai dengan filosofi pengembangan KUD itu sendiri. Perspektif 

pemikiran ini lebih bernuansa jangka panjang. karena peningktan pendidikan 

masyarakat melalui proses dan investasi Jrang relatif besar dalam konteks makro 

nasional . Disamping itu realsiasinya melibatkan berbagai komponen masyarakat; 

pemerintah, masyarakat dan individu-indivdu yang ada dalam sistem sosial tertentu. 

Aspek pent ing lainnya yang perlu dilakukan adalah merubah paradigma berfikir 

masyarakat. Selama ini masyarakat menganggap pendidikan sebagai biaya. Ke 

depan yang hams diturnbuhkan adalah pemikiran yang menganggap pendidikan 

sehp i inves t a s i  Fzrrnan investment). Peniwjudan perubahan pola pikir ini sangat 

diperlukan dalam rangka membangun, tidak hanya KUD yang lebih bersifat mikro, 



tapi lebi h k r s i  fat strategis dalam kaitannya dengan perwuj udan knowledge base 

economy. 

Pekerjaan alternatif yang dipunyai para anggota KUD menunjukkan hasil 

estimasi dengan koefisien arah yang positif dan nayata pada tingkat keberartian 

5%. Berarti, anggota yang memiliki pekerjaan alternatif cednerung memberikan 

tingkat partisipasi yang tinggi terhadap KUD. 

Berdasarkan ciuman data lapangan melalui Lvawancara dengan pengurus 

KUD dan beberapa anggota ditemukan: ( I )  KUD yang memiliki usaha Waserda 

menlasok beberapa Parang , . . .  yang . .  diperlukan oleh anggota untuk ~nelakukan usaha 

dagang dalam bentuk warung dan jualan keliling; (2) anggota yang memiliki 

usaha seperti ini membeli barang pada KUD dalaln partai yang relatif besar. 

Kondisi inilah yang mungkin mengakibatkan postihya koefisien arah variabel 

pekerjaan alternatif yang dipunyai anggota KUD. Indikasi lain dari ternuan studi i i ~ i  

adalah para peneliti sehan~snya tidak menyatakan secara eksplisit tentang kofisien 

arah pengan111 variabel pekerjaan alternatif terhadap tingkat partisipasi anggota 

KUD. Alasannya, Koefisien arah variabel ini sangat tergantung kepada kondisi 

usaha KUD dan jenis pekerjaan alternatif anggota. Jika para anggota memiliki 

pekerjaan alternatif yang masih terkait dengan usaha YUD, maka diperkirakan 

k6ebsien arahnya cenderung positif seperti yag ditemukan oleh studi ini, demikian 

sebaliknya. Dengan asumsi, dugaan ini benar, maka studi ini juga menemukan 



bahwa peluang anggota yang memiliki peke rjaan alternatif lebih tinggi dibanding 

anggota yang tidak memiliki pekerjaan altematif sebesar 3,96 kali. 

Dalam konteks pengembangan usaha ekonomi masyarakat ke arah omarm, 

temuan studi ini memberikan implikasi bahwa pengembangan usaha KUD jangan 

hanya terfokus kepada usaha penyediaan input-input pertanian, tapi juga unit 

usaha yang memasok barang yang dibtulikan oleh anggota yang bergerak di sektor 

off farm. Keterkaitan antar unit usaha KUD dengan usaha anggota memiliki arti 

penting dan bersif~t strategis dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang 

sudah ditetapkan sebagai arah kebijakan ekonomi nasional. Pemikiran inilah yang 
. . 

hams dibangun oleh para pengembil keputusan di bidang pengembangan usaha 

KUD dan mensosialisasikannya secara efektif kepada masyarakat. 

Jarak tempat tinggal anggota dengan lokasi usaha KUD ternyata 

memberikan pengaruh yang relatif besar (1,7026) terhadap tingkat partisipasi 

anggota. Hasil temuan stdui ini sesuai dengan harapan teori; koefsien arahnya 

positif dan amat nyata pada tinggkat keberartian 1%. Pada sisi lain, peluang 

anggota dengan tempat tinggal dibaivah 3 km dari lokasi usaha KUD jauh lebih 

tinggi dibanding dengan anggota dengan tempat tinggal lebih dan 3 km dari lokasi 

usaha KUD sebesar 5,48 kali. Bagi pengelola KUD telnuan ini memiiiki impIkasi 

terhadap pemilihan lokasi usaha KUD. Art inya, pengelola KUD harus menetapkan 

Iokasi usaha yang relatif dekat ( strategis) dengan tempat tinggal anggota. Lokasi 

usaha yang bersifat strategis secara langsung menimbulkan locational economies 



bagi KUD dan sekaligus memberikan dampak positif terhadap keingingan anggota 

untuk memberikan berbagai macam bentuk partisipasinya terhadap KUD. 

Hasil temuan lamnya diperlihatkan oleh variabel luas lahan yang dipunyai 

anggota. Hasil temua studi sesuai dengan harapan teori; koefisien arahnya positif 

dan nyata pada tingkat keberartian 5%. Namun jika dibandingkan dengan besaran 

koefisien pendidikan, jarak tempat tinggal anggota dengan lokasi usaha KUD dan 

pekerjaan alternatif, ternyata besaran koefisien luas lahan relatif kecil. Hal ini 

mungkin disebabkan relatif besamya jumlah anggota KUD dengan luas pemilikan 

lahan diba\\-ah 0,25 ha. Akibatnya, partsipasi mereka dalam bentuk transaksi yang 

mereka lakukan dengan KUD rolatif rendah. Jika pengembangan usaha KUD hanya 

berbasis pada sektor pertnaian, diperkirakan masalah sempitnya pemilikan lahan 

oleh anggota menjadi bottelnect bagi pengembangan usaha KUD itu sendiri. 

Karenaya, pengembangan usaha KUD ke arah off farm menjadi lebh penting, 

terutama dalaln kaitannya dengan upaya penciptaan transformasi ekonomi 

pedesaan . 



BAB V 
SIMPULAN DA& IMPLlKASJ. KEBIJAKAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil kajian studi ini dapat dirmsukan beberapa simpulan 

berikut: 

1 .  Tingkat partisipasi anggota KUD sampel di Kabupaten Padang Pariaman 

masih relatif rendah. 74,20% dari total sampel tergolong pada kategori 

paritisasi rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh relatif rendahnya 

kinerja variabel bebas yang ditetapkan dalam studi ini. 

2. Sebanyak 74,20% anggota, tingkat pendapatannya lebih besar dari Rp 

17.000.- per kapita per bulan. Mlalaupun pendapatan ini sudah berada di 

atas garis kemiskinan, namun sebahagian besar anggota berada pada 

kondisi marginal. 

3. Dalam ha1 tingkat pendidikan, sebanyak 65.73% anggota berpendidikan 

SLTP ke bawah. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah akan 

mernpengaruhi kualitas partisipasi mereka terhadap koperasi. 

4. Sebanyak 49,2096 anggota, jarak te~npat tinggalnya ke loaksi KUD lebih 

dari 3 km. Sedangkan dalam 1lal pemilikan lahan, sebanyak 70 % anggota 

hanya memiliki luas lahan dibawah 0,50 ha dan sebanyak 66,70% anggota 

tidak memiliki pekerjaan altematif, 



5 .  Hasil estimasi dengan menggunakan model yang telah ditetapkan dalam 

sbidi ini, ditemukan bahwa seluruh variabel bebas ( pendidkan, pendapatan, 

pekerjaan alternatif, jarak tempat tinggal dan luas lahan) berpengamh amat 

nyata terhadap tingkat partisipasi anggota. Hal ini ditunjukkan oleh hasil 

pengujian melalui model Chi Square. 

6. Secara parsial, hanya tingkat pendapatan yang tidak berpengaruh nyata 

terhadap tingkat partisipasi anggota. 

7. Anggota dengan tingkat pendidikan SLTP ke atas berpeluang sebesar 2,80 

kali lebik tinggi untuk mampu memberikan partispasi yang lebih tinggi. 

Sedangkan anggota yang memiliki pekerjaan alternatif berpeluang sebesar 

3,96 kali lebih tinggi dibanding anggota yang tidak memiliki pekerjaan 

alternatif. 

8. Jarak tempat tinggal anggota dan luas lahan anggota juga memberikan 

peluang yang berbeda terhadap anggota dalam meinberikan partisipasi 

mereka terhadap KUD. Anggota dengan jarak tempat tinggal dibawah 3 

km berpeluang lebih tinggi ( 2,16 kali) dibanding anggota d e n 9  jarak 

tempat tinggal di atas 3 km. Anggota dengan luas lalian diatas 0,25 ha 

krpeluang lebih tinggi (5,45 kali) dibanding anggota dengan luas lahan 

dibawah 0,25 ha. 



B. Implikasi Kebijakan 

Partisipasi anggota merupakan varibel kunci dan bersifat sangat strategis 

dalam membangun dan mengembangkan usaha KUD. Pengalaman selama ini 

menunjukkan bahwa kegagalan KUD dalam mewujudkan misinya, lebih banyak 

ditentukan oleh kegagalan institusi KUD itu sendiri dalam membangun partisipasi 

anggota. Dalam studi ini telah dikonsepsikan bahwa variasi tingkat partisipasi 

dipengaruhi oleh variasi status sosial ekonomi anggota yang direpresentasikan 

oleh tingkat pendidkan, pendapatan, pekerjaan alternatif, jarak tempat tinggal dan 

luas lahan. Selauruh variabel ini memperlihatkan pengarilh amat nyata terhadap 

tingkat partisipasi anggota. Temuan ini rnemberikan beberapa implikasi kebijakan 

yang perlu dirumuskan dan diimpelementasikan, utamanya oleh para pengambil 

kebijakan yang terkait langsung dengan institusi KUD. 

I .  Sangat perlu dilakukan uapaya kebijakan yang merangsang masyarakat untuk 

mengembangkan usaha off fnmt I'engembangan usaha i ni sangat relevan 

dengan upaya percepatan transformasi ekonomi pedesaan. Artinya, masyarakat 

diupayakan untuk memiliki peker-jaan alternatif, karena ha1 ini temyatq 

memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi anggota. 

Konsekuensinya, pengembangang unit usaha KUD 100% tidak fokus kepada 

usaha on farm, tapi harus diimbangi dengan pengembangan unit usaha oSj' 

fann 



2. Penempatan lokasi usaha KUD harus dilakukan secaara matang dan didasari 

oleh pertimbangan kajian teori lokasi. Berdasarkan pertimbangan ini, lokasi 

usaha KUD diperkirakan alcan memiliki iocational econmies 

3. Upaya kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat sangat perlu dilakukan. 

Upaya konkrit ke arah ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bantuan 

langsung kepada target grozip dengan membekali kelompok sasaran secara 

komprehensif 

C. Saran Vntuk Penelitian Lanjutan 

Dalam studi ini hanya dikaji perrnasalahan yang berkaitan dengan tingkat 

partisipasi anggota. Nalnun tidak selunlh karakteristik sosial ekonomi anggota 

yang dicakup oleh model analisis. bsamping itu tingkat partispasi anpgota juga 

dipengan~hi oleh variabel yang berada diluar cakupan sosial ekonomi anggota 

seperti tingkat manfaat yang mampu dic~ptakan oleh institusi KUD. Karenanya, 

sangat perlu dilakukan studi yang mencakup seluruh variabel pang secara teoritis 

diskonsepsikan berpengaruh nyata terhadapt tingkat partisipasi anggota. 

Persoalan partisipasi anggota, secara psikologis lebih banyak kaitannya 

dengan persoalan perilaku individu. Dalam upaya menggali inforrnasi yang 

berkenaan dengan ha1 tersebut, sangat relevan d~lakukan studi melalui model 

kualitatif. Melalui model ini diharapkan dapat dimaknai segala fakta dan perilaku 

anggota dalam memberikan partisipasinya pada KUD 
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25 O c t  0 1  SPSS f o r  MS W I N U O l s  Re lease  6 . 0  

T o t a l  number o f  c a s e s :  1 2 0  (Llnweighted) 
Number o f  s e l e c t e d  c a s e s :  1 2 0  
Number o f  u n s e l e c t e d  cases: 0 

Number o f  s e l e c t e d  c a s e s :  12  0 
Number r e j e c t e d  because  of m i s s i n g  d a t a :  O 
Numter o f  c a s e s  i n c l u d e d  i n  t h e  analysis: 120 

Dependent V a r i a b l e  Encoding: 

O r i g i n a l  I n t e r n s 1  
Value v a l u e  . Dc? 0 

1 . 0 0  1 
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Dependent  V a r i a b l e . .  Y 

B e g i n n i n g  Block Number 0. I n i t i a l  Log L i k e l i h o o d  Funr l t ion  

-2 Log L i k e l i h o o d  137.11354 

* C o n s t a n t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  model. 

B e g i n n i n g  B lock  Number 1. Method: E n t e r  

V a r i a b l e  ( s )  E n t e r e d  on  S t e p  Nunber 
1.. X 1 

X2 
53 
x5 
X 4 

E s t i m a t i o n  t e r m i n a t e d  a t  i t e r a t i o n  number 5 b e c a u s e  
Log L i k e l i h o o d  d e c r e a s e d  by l e s s  t h a n  ,01 p e r c e n t .  

-2 Log L i k e l i h o o d  91.  681 
Goodness o f  F i t  5 4 . 2 7 8  

Chi-Square  d f  S i g n i f i c a n c e  

Model Chi -Square  4 5 . 4 3 2  5 . :I 13 0 0 
Improvement 4 5 . 4 3 2  5 ,11000 

C l a z s i f i c a t i o n  Table f u r  P 
P r e d i c t e d  

, 0 2  1 . 0 0  Ysrcent C o r r e c t  

Ohserved  
. @ @  8 0 89,893 

1 . 0 0 1 ELI 7 - 3 - 18  5@,1j65E 

O v e r a l l  E l .  63% 



V a l u e  L a b e l  
V a l i d  cum 

V a l u e  F r e q u e n c y  P e r c e n t  P e r c e n t  P e r c e n t  

l. 0 0  3 9 3 2 . 5  3 2 . 5  3 2 . 5  
2 . 0 0  4 0  3 3 .  ? 3 3 . 3  65.8 
3 . 0 0  4 1 3 4 . 2  3 4 . 2  1 0 0 . 0  

------- ------- ------- 
T o t a l  12 0 1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  

V a l i d  cases 12 0 M i s s i n g  cases C 

V a l u e  Label 

V a l i d  cases 

V a l u e  F r e q u e n l y  C e r c e n t  

i .  00 ' 
2 25.  E 

2 .  00 E 9 7 4 . 2  
- - - - - - .- - - - - - - - 

Total 1.2 0 1 0 0 . 0  

Vsl i d cum 
V a l u e  Eirequenrly 2e K e n t  P e r c e n t  P e r c e n t  

1 . 0 0  6 1 5 1:) . a 5 0 .  8 5 0 . 8  
2 .  00 5 9 4 9 . 2  4 9 . 2  1 0 0 . 0  

------- ------- ------- 
T o t a l  12 0 1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  

12 0 M i s s i n g  cases 0  
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X 4 

V a l u e  L a b e l  
Valid Culn 

V a l u e  F r e q u e n c y  P e r c e n t  Ee rcent P e r c e n t  

1 . 0 0  8 0 66.7 66.7 66.7 
2 . 0 0  4 0 33 .3  3 3 . 3  1 0 0 . 0  

------- ------- ------- 
T o t a l  12 0 1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  

v a l i d  cases 12 0 Missing cases 0 

V a l u e  L a b e l  
v a l i d  Cum 

V a l u e  F r e q u e n c y  P e r c e n t  P e r c e n t  P e r c e n t  

------- ------- ------- 
~ o t a l  1 2  0 1130.  0 1013. n 

Value Labe l  
Valid ~llm 

V a l u e  Frequency Pe r e n t  P e  t-cent Pe t -cent  

. i f 0  8 9 7 4 . 2  7 3 . 2  7 4 . 2  
1 . 0 0  3 1 2 5 . 6  2 5 . 8  1 0 0 .  0 

------- ------- ------- 
T o t a l  12 0 1 0 0 .  0 100.0 

12 0 Missing cases 15 



LJ WLC UI 3 r ~ a  L U L  r i a  UI~YUWWJ ncreaac o . u  

...................... V a r i a b l e s  i n  t h e  E q u a t i o n  

V a r i a b l e  B S . E .  Wald df Sig I? Exp(B)  

X1 1.0284 .3999 6.6125 1 ,0101 .I834 2.7967 
X 2 .6923 .9335 ,5501 1 .4583 .OD00 1.9984 
X3 1.3781 ,6065 5.1630 1 .0231 .I519 3.9674 
X5 .7710 .3551 4.7152 1 .0299 .I407 2.1619 
X 4 1.7026 .5605 9.2286 1 ,0024 .2296 5.4800 
C o n s t a n t  -10.8102 2.3235 21.6456 1 .0000 


