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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat sekarang ini negara kita sedang melaksanakan pembangunan 

nasional di segala bidang. Di sektor ekonomi untuk mencapai kelancaran 

dalam membangunnya pemerintah berusaha memecahkan masalah yang 

dihadapi yang timbul dari adanya pembangunan di bidang perekonomian. 

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat menjadi sasaran pemerintah 

dalam menyelesaikannya. Dengan adanya pemerataan pembangunan di segala 

bidang khusunya bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

Pembangunan nasional  bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Sedangkan arah pembangunan dalam garis besar haluan negara adalah untuk 

mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat terutama petani melalui penyediaan prasarana pembangunan 

sistem agribisnis, industri kecil, kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan 

penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam. 

Dalam aktivitas perekonomian, permodalan merupakan salah satu 

unsur utama yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Terdapat 2 jenis 

modal yaitu yang berasal dari modal sendiri atau dari pihak lain (pinjaman). 

Pada masyarakat pedesaan khususnya yang mempunyai tingkat ekonomi yang 

rendah, masalah modal merupakan masalah yang menghambat kemajuan 

ekonomi. Pada umumnya masyarakat tersebut tidak memiliki kesempatan 

mendapat kredit dari lembaga-lembaga keuangan, padahal sangat kurang 

modal untuk menjalankan usahanya. Dari permasalahan tersebut, Koperasi 

ikut berusaha dalam memecahkan masalah tersebut dengan memberikan kredit 

pada masyarakat. 

UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 3 

disebutkan “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
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khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam UU tersebut 

koperasi bertujuan untuk membangun perekonomian yang baik dan maju 

untuk anggota dan masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan bagi 

anggotanya dan masyarakat. 

Koperasi salah satu fungsinya adalah menyediakan kebutuhan bagi 

anggotanya, dimana pada saat anggota sebagai konsumen memiliki atau 

mendasarkan putusan-putusannya untuk menggunakan jasa koperasi, pada 

pemikiran yang cukup rasional apalagi dengan modernisasi masyarakat, 

putusan-putusan merupakan tidak lagi tradisional sifatnya. Perkembangan 

yang pesat pada anggota koperasi merasa dirinya dapat berbuat bebas sesuai 

dengan apa yang dirasakan akan menguntungkan dirinya. 

Pelaksanaan fungsi dan peran koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi 

rakyat maupun sebagai badan usaha, diupayakan melalui peningkatan prakarsa 

dan peran aktif anggota serta masyarakat agar dapat menumbuhkan 

kemampuan menolong diri sendiri dan melayani kepentingan ekonomi 

masyarakat dan peningkatan peran lembaga koperasi sebagai wadah 

perjuangan kepentingan masyarakat dan pembawa aspirasi gerak koperasi 

(GBHN, 1998). 

Peran serta aktif para anggota dalam kegiatan usaha koperasi hanya 

bisa diharapkan apabila anggota merasa memiliki koperasi, merasa bahwa 

koperasi adalah milik anggota, secara efektif dapat mengambil bagian dalam 

pengambilan keputusan koperasi dan para anggota bukan saja berhak tetapi 

juga mampu menjalankan pengawasan atas jalannya usaha koperasi. Artinya 

koperasi berguna dan merupakan milik anggota. Anggota dan koperasi dapat 

berkembang bersama-sama dalam perekonomian. Hal ini dapat terlaksana 

dengan jalan peningkatan produktivitas dan efisiensi, pemanfaatan informasi 

pasar, skala ekonomi dan sebagainya yang tumbuh karena seseorang menjadi 

anggota koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna 

jasa koperasi. 
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Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan”. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa 

kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang 

seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah dengan itu ialah 

koperasi. Penjelasan pasal 33 menempatkan koperasi sebagai sokoguru 

perekonomian nasional. 

Pada pasal 33 dan penjelasannya tersebut mengandung pengertian 

demokrasi ekonomi yang bertujuan sebagai usaha bersama untuk 

kesejahteraan bersama. Perekonomian disusun dan dilaksanakan bukan untuk 

kesejahteraan orang perorangan karena berdasar atas azas kekeluargaan. Hal 

ini sangat cocok dengan koperasi yang berlandaskan atas azas kekeluargaan 

dan untuk kesejahteraan bersama. Pembangunan koperasi diarahkan benar-

benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi sehingga dapat 

semakin berperan dalam perekonomian nasional.   

Sesuai dengan tujuan pembangunan perekonomian, koperasi berusaha 

meningkatkan kesejahteraan hidup anggota dan masyarakat banyak. Oleh 

karena itu dalam era otonomi, pembangunan daerah perlu dikembangkan 

dalam upaya terciptanya demokrasi ekonomi. Koperasi  adalah suatu wadah 

ekonomi rakyat, berusaha menegakkan demokrasi ekonomi dan diharapkan 

dapat mengurangi ketimpangan ekonomi karena disusun sebagai usaha 

bersama. Selain itu diharapkan pula mengurangi kemiskinan, menciptakan 

pemerataan dan menyediakan keperluan masyarakat secara menyeluruh. 

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia sebenarnya 

memiliki arti yang sangat penting dalam membangun perekonomian 

masyarakat. Dimana prinsip-prinsip dalam koperasi sangat sesuai dengan cita-

cita perekonomian nasional. Koperasi sangat diharapkan dapat ikut 

mendukung perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang 

memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud dari 

kedaulatan rakyat yang mendasari ekonomi dan demokrasi, koperasi harus 

berusaha mengembangkan diri sebagai suatu usaha bersama untuk 
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kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian koperasi akan menjadi organisasi 

ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. 

Tabel 1. Data Populasi KUD di Boyolali 

NAMA KUD ALAMAT BADAN HUKUM 

KUD ADIL MAKMUR  Ds. Koyongan Kec. Nogosari 7552/BH/VI 

KUD BANYUDONO UTARA  Ds. Bangak Kec. Banyudono 1321/BH/VI/12-67 

KUD CEPOGO  Ds. Mliwis Kec. Cepogo 9472/BH/VI 

KUD DESA NGEMPLAK  Ds. Dibai Kec. Ngemplak 8586A/BH/VI 

KUD GENESA AMPEL  Ds. Tanduk Kec. Ampel 8784/BH/VI 

KUD JUWANGI  Jl. Raya Juwangi Boyolali 9079A/BH/VI 

KUD KARANGGEDE  Kebonan Kec. Karanggede 8027/BH/VI 

KUD KEC SELO  Ds. Selo, Kec. Selo 8471A/BH/VI/83 

KUD KLEGO  Ke. Klego Boyolali 8643/BH/VI 

KUD KOTA BOYOLALI  Jl. Mayor Sunaryo Boyolali 8785/BH/VI/75 

KUD MOJOSONGO  Ds. Kemiri, Kec. Mojosongo 495D/BH/VI/12-67 

KUD MUSUK  Tirtihardi Musuk Ds. Musuk, Kec. 

Musuk 

8473/BH/VI 

KUD PUTERA  Palem Simo Boyolali 79/BH/VI/12-67 

KUD SAMBI  Ds. Tempursari Kec. Sambi 8746A/BH/VI 

KUD SAWIT  Gombang Sawit Boyolali 8054/BH/VI 

KUD SUBUR  DS. Genengsari Kec. Kemusu 7826/BH/VI 

KUD TERAS SELATAN  Sudimoro Kec. Teras 8705A/BH/VI 

KUD TERAS UTARA  Ds. Mojolegi Kec. Teras 8749/BH/VI 

KUD BANYUDONO 

SELATAN  

Ngaru Aru Kec. Banyudono 1399/BH/VI/12-67 

Sumber : DEPKOP Kabupaten Boyolali 

Setiap usaha memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Untuk 

itu KUD dalam usahanya juga memberikan kredit dengan syarat yang tidak 

berbelit-belit dan bunga yang lunak kepada anggotanya khususnya dan 
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membantu masyarakat pada umumnya. KUD merekomendasikan bahwa 

dalam pemberian kredit terhadap anggota dalam menjalankan usahanya lebih 

sederhana, kemudahan, dan bekesinambungan. Bagi anggota yang 

menjalankan usahanya dengan mengambil kredit dari KUD, dirasa cukup 

penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi 

diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi 

penumpukan modal mereka. Masalah timbul ketika pengusaha dihadapkan 

pada kelengkapan dan birokrasi bank guna memperoleh pinjaman. Mereka 

kesulitan untuk memperoleh asset dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 

jaminan persyaratan bank.  

Kondisi ini memberikan peluang bagi pelepas modal untuk 

memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Oleh karena itu untuk 

mencegah terjadinya masyarakat terjerat oleh pelepas modal atau lintah darat, 

maka KUD mengupayakan kredit dengan syarat yang mudah dan dengan 

bunga yang rendah pada anggota khususnya dan pada masyarakat pada 

umumnya. 

Permaslahannya sekarang faktor apa saja yang mendorong anggota 

untuk mengambil kredit pada KUD. Atau justru mengambil kredit di luar 

KUD. Bertolak dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

skripsi : 

ANALISIS  PENGAMBILAN KEPUTUSAN ANGGOTA  

DALAM PENGAMBILAN KREDIT PADA KUD DI DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI 

 

B. Perumusan Masalah 

Faktor–faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan anggota 

untuk mengambil kredit di KUD Boyolali Sangat penting untuk diketahui. 

Karena hal tersebut berpengaruh pada kelangsungan usaha KUD dan 

kesejahteraan anggotanya. Permasalahan yang dikemukakan adalah : 

1. Apakah pendapatan mempengaruhi pengambilan keputusan anggota dalam 

pengambilan kredit di KUD? 
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2. Apakah lama menjadi anggota KUD mempengaruhi pengambilan 

keputusan anggota dalam pengambilan kredit di KUD?  

3. Apakah pendidikan mempengaruhi pengambilan keputusan anggota dalam 

pengambilan kredit di KUD? 

4. Apakah selera terhadap pelayanan mempengaruhi pengambilan keputusan 

anggota pengambilan kredit di KUD? 

5. Apakah tingkat bunga mempengaruhi pengambilan keputusan anggota 

dalam pengambilan kredit di KUD? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan, lama menjadi 

anggota KUD, pendidikan, selera terhadap pelayanan, dan tingkat bunga 

secara bersama-sama terhadap pengambilan keputusan anggota dalam 

pengambilan kredit di KUD. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan, lama menjadi 

anggota KUD, pendidikan, selera terhadap pelayanan, dan tingkat bunga 

masing-masing terhadap pengambilan keputusan anggota dalam 

pengambilan kredit di KUD. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai informasi dan pertimbangan bagi KUD baik anggota atau 

pengurus dalam mengambil kebijakan efisiensi usaha koperasi dan kredit 

KUD. 

2. Sebagai motivasi khususnya pengusaha kecil dan anggota koperasi yang 

mengambil kredit di koperasi untuk lebih meningkatkan usahanya, 

memperbaiki manajemen usaha guna meningkatkan pendapatan dan 

perkembangan usaha. 
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BAB  II 

Tinjauan Pustaka 

 

A. Landasan Teori Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan 

perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan 

jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama 

mengusahakan kebutuhan sehari-hari, tujuan yang bertalian dengan 

perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu 

diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu 

dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu (Pandji 

Anoraga,1997,1). 

Kata koperasi berasal dari bahasa latin “cooperere” yang dalam 

bahasa Inggris menjadi “cooperation”. Kata “cooperation” terdiri dari dua 

suku kata “co” dan “operation”. Kata “co” berarti bersama, sedang kata 

“operation” berarti bekerja atau berusaha (to operate). Bila dua suku kata 

tersebut digabung maka menjadi “cooperation” atau koperasi, yang berarti 

bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Kata koperasi untuk pertama 
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kalinya dikenal dalam UU no. 79 tahun 1958 yang mengubah kata 

“kooperasi” menjadi koperasi (Ima Suwandi, 1985 : 11). 

Terdapat tiga jenis koperasi yang didasarkan pada bidang-bidang 

usahanya, yaitu Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi dan Koperasi 

Kredit. Selanjutnya terjadi perkembangan usaha yang juga memerlukan 

perkembangan struktur organisasi, sehingga penjelasan koperasi di atas 

terasa kurang tepat dan perlu dikembangkan pula. Perkembangan usaha 

koperasi berlangsung serba cepat dan meluas mengikuti kemajuan 

ekonomi dan tingkat kepentingan/ kebutuhan para anggotanya, ini berarti 

bahwa usaha-usaha dan pelayanannya telah meningkat, walaupun 

demikian gerak organisasinya tetap bertahan dengan kuat pada sendi-

sendinya yang khas yaitu : mengutamakan kesejahteraan para anggotanya 

dengan gerakan yang cepat dan tepat. Dengan gerakan nya yang serba 

cepat, tepat dan luas maka tidak hanya  satu fungsi saja yang dilaksanakan 

melainkan secara sekaligus tiga fungsi yang satu dengan yang lainnya erat 

berhubungan. 

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi no. 12 tahun 

1967 tentang  Pokok-Pokok Perkoperasian adalah sebagai berikut : 

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak 

sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

azas kekeluargaan.” 

Pengertian koperasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Hendrojogi, 1998 : 28) : 

a. Yang dimaksud dengan “organisasi ekonomi rakyat” adalah orang-

orang yang kondisi ekonominya relatif lemah. 

b. Beranggotakan orang-orang bergabung dengan sukarela, karena 

adanya kesadaran akan adanya kebutuhan bersama. Kebutuhan 

anggota yang sama itu diusahakan pemenuhannya melalui usaha 

bersama dalam koperasi. Sehingga dalam koperasi tidak ada unsur  

paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain. Yang 
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dipentingkan di dini adalah orangnya, dan hak suara seseorang bukan 

ditentukan oleh besarnya saham atau simpanan. 

c. Tata susunan ekonomi, yang dapat diartikan bahwa koperasi itu adalah 

suatu sistem sendiri dalam kehidupan masyarakat dan sebagai sistem 

ekonomi, berarti koperasi beroperasi berdasar motif-motif ekonomi. 

d. Azas kekeluargaan, di sini menunjukkan adanya rasa persaudaraan 

dan kesatuan diantara para anggotanya.  

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang dengan 

suka rela bergabung untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan 

aspirasi ekonomi, sosial dan budaya yang sama mereka miliki, melalui 

suatu bentuk perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis 

(Hendrojogi, 1998: 45). 

Sifat keanggotaan dalam pengertian tesebut tidak membedakan jenis 

kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, ataupun agama. Pengawasan 

demokratis oleh anggota berarti kebijakan dan membuat keputusan semua 

ada di tangan anggota. Prinsip-prinsip koperasi sebagai pedoman 

pelaksanaan nilai-nilai koperasi dalam praktek, keanggotaannya terbuka 

dan sukarela, yaitu terbuka untuk semua orang untuk menggunakan jasa 

koperasi dan bertanggung jawab akan keanggotaannya. 

Koperasi juga dapat didefinisikan sebagai badan usaha koperasi 

dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai jasa (users). Fakta ini 

membedakan koperasi dari badan usaha (perusahaan) bentuk lain yang 

pemiliknya, pada dasarnya adalah para penanam modalnya (investor) 

(Prof. Dr. Jochen Ropke, 2003:13). 

Kenyataan orang membentuk koperasi adalah untuk memenuhi 

kebutuhan akan pelayanan, yang sebagian besar dinyatakan dalam tujuan-

tujuannya. Sebagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai dan dioperasikan 

serta bagaimana Sisa Hasil Usaha (SHU didistribusikan. Tingkat 

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, menjelaskan 

alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa (member users) 
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untuk menjadi pelanggannnya, daripada menjadi pemilik perusahaan yang 

berorientasi pada penanaman modal. 

Pengertian koperasi di lihat dari sudut pandang beberapa tokah ( Firdaus, 

2003 : 39 ), antara lain : 

1. Margono Djojohadikoesoemo. 

       Koperasi adalah Perkumpulan manusia seorang-orang yang dengan 

sukanya sendiri bekerja bersama untuk memajukan ekonominya. 

2.  Soeriaatmadja. 

Koperasi adalah Suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar 

persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan 

agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi 

kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. 

3. Marvin A. Schaars 

Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan 

dikendalikan oleh anggota yang juga pelanggannya dioperasikan oleh 

mereka dan untuk mereka atas dasar nir atau dasar biaya. 

4. Undang-undang no 12 tahun 1967 tentang hak pokok-pokok  

perkoperasian ( Panji, 1998 : 4 ). 

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hokum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan 

atas asas kekeluargaan. 

Jenis koperasi menurut pasal 16 Undang-undang 25 tahun 1992 

adalah dasar pada pelanggan fungsionalnya :  

1. KOPAD ( koperasi angkatan darat ). 

2. KOPAL ( koperasi angkatan laut ). 

3. KOPAU ( koperasi angkatan udara ). 

4. KOPPOL ( koperasi angkatan kepolisian ). 

5. Koperasi Pegawai Negeri. 

6. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat. 

7. Koperasi Karyawan. 
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8. Koperasi Sekolah. 

 

Pada UU nomor 25 tahun 1992 pasal 1 terdapat pengertian 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

azas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dianut 

oleh koperasi-koperasi di Indonesia mencerminkan adanya kesesuaian 

dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang mempunyai tata 

kehidupan kekeluargaan dan gotong royong yang telah tumbuh dan 

berkembang dalam diri bangsa Indonesia sepanjang masa. Hal ini 

menunjukkan bahwa kehidupan koperasi selaras dengan kehidupan bangsa 

Indonesia serta menggambarkan suatu bentuk kerjasama yang benar-benar 

diinginkan dan sesuai dengan cita-cita tatanan ekonomi Indonesia yang 

bersifat kekeluargaan.  

Selain itu dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan 

bahwa : “Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan 

berdasar atas asas kekeluargaan”. Kemudian dipertegas lagi dengan dalam 

penjelasan UUD1945 pasal 33 ayat 1 bahwa : “Bangun perusahaan yang 

sesuai dengan itu adalah koperasi”. Sedangkan dalam ketetapan MPR 

dinyatakan bahwa : “Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah 

utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi  lemah”. 

Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia di ungkapkan oleh 

Soetrisno ( 2002 ) adalah dengan tiga pola penitipan kepada program 

yaitu: 

1. Pembangunan sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa KUD. 

2. Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi Pegawai Negeri dan 

koperasi fungsional lainnya. 

3. Perusahaan Negara maupun swasta berbentuk koperasi karyawan. 

Perekonomian Indonesia sampai tahun 2006 di domonasi oleh 

koperasi fungsional, seperti koperasi karyawan,koperasi pegawai dan 
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lainnya yang dibentuk dalam lingkungan institusi tertentu baik pemerintah 

maupun swasta. Koperasi itu jelas membatasi keanggotaan dan memiliki 

sifat stelsel pasif. Biasanya koperasi fungsional merupakan bentuk 

ekonomi intermediasi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. 

Dalam materi pokok perkoperasian , menyatakan bahwa menurut 

sifat kegiatan usahanya, koperasi dibagi dalam dua jenis yaitu ( Drs. 

Parjiman Nurzain dan Drs. Djabaruddin Djohan ) : 

1. Koperasi tunggal  (single Purpose ) 

       Adalah  Koperasi yang mengusahakan satu macam kegiatan usaha, 

meskipun kebutuhan para anggota dan kesempatan untuk memperluas 

usaha ada. Misalnya, Koperasi Kredit atau sering disebut  “credit 

union”, bahkan di Jerman barat, Kanada, Amerika Serikat, Korea 

Selatan dan lain-lain jenis koperasi ini sudah sangat maju dan 

menggunakan sistem computer, namun tetap setia mengelola hanya 

satu jenis usaha, juga koperasi batik, di Indonesia. 

 

 

2. Koperasi Serba Usaha (Multi Purpose)  

      Yaitu Koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam 

kebutuhan ekonomi atau kepentingan para anggotanya. Biasanya 

Koperasi demikian, tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan 

bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan 

anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan 

lain-lain sebab. Namun tingkat kerumitan mengelola bermacam-

macam jenis usaha lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mengelola 

satu macam usaha saja. Apalagi kalau diingat, tingkat risikonya pun 

juga lebih tinggi dan sangat terbatas tenaga yang dimiliki kemampuan 

pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan koperasi itu sendiri. 

Contoh Koperasi ini adalah KUD, KSU, dan Koperasi dilingkungan 

karyawan , ABRI, Pegawai Negeri dan lain-lain.  
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2. Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi 

 Tujuan koperasi seperti yang tertulis pada UU 25 tahun 1992 pasal 

3 untuk 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 UUD 1945. 

 Dalam Ramudi Arifiin, 1994 : 33, kesejahteraan dalam koperasi 

adalah kesejahteraan ekonomi, karena koperasi adalah badan usaha 

(perusahaan) yang berasal dalam bidang kajian ilmu ekonomi. 

Kesejahteraan ekonomi yang dimaksud sekaligus dapat menggambarkan 

kesejahteraan sosial seseorang atau masyarakat. Dalam batasan ekonomi, 

tingkat kesejahteraan dapat diwakili oleh tinggi rendahnya pendapatan. 

Kesejahteraan seseorang atau masyarakat meningkat bila pendapatannya 

meningkat. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota, 

yang dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk memajukan atau 

meningkatkan anggotanya pendapatan anggotanya. Pengukuran variabel 

kesejahteraan yang bersifat kualitatif dapat dilakukan dengan kuantitatif, 

yaitu mengukur pendapatan anggota.     

 Koperasi adalah sebagai penopang perekonomian nasional, ikut 

serta dalam rangka pembangunan ekonomi. Dalam mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, koperasi berlandaskan pada sila-sila Pancasila 

yaitu sila kerakyatan yang berdasar kehutahan YME, kemanusiaan, 

persatuan dan keadilan, juga berlandaskan pada UUD 1945 terutama pasal 

33. Bila pelaksanaan koperasi sesuai dengan landasan yang kuat dan 

kokoh dan dapat bersaing perekonomian nasional, maka akan menjadi 

organisasi ekonomi yang memikirkan kesejahteraan masyarakat dan sesuai 

dengan dasar-dasar negara. 

Menurut pasal 4 UU No 25 tahun 1992, Koperasi mempunyai fungsi 

dan peran : 
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a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam 

rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan  perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya mengingat perekonomian rakyat merupakan sumber kekuatan 

perekonomian nasional. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa dan 

kepribadian bangsa Indonesia. 

 Sedangkan dalam Ramudi Arifiin, 1994 : 33, kesejahteraan dalam 

koperasi adalah kesejahteraan ekonomi, karena koperasi adalah badan 

usaha (perusahaan) yang berasal dalam bidang kajian ilmu ekonomi. 

Kesejahteraan ekonomi yang dimaksud sekaligus dapat menggambarkan 

kesejahteraan sosial seseorang atau masyarakat. Dalam batasan ekonomi, 

tingkat kesejahteraan dapat diwakili oleh tinggi rendahnya pendapatan. 

Kesejahteraan seseorang atau masyarakat meningkat bila pendapatannya 

meningkat. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota, 

yang dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk memajukan atau 

meningkatkan pendapatan anggotanya. 

Menurut Revrisond Baswir (1997 : 78 – 81), koperasi mempunyai 

dua fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu : 

a. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi antara lain dalam berusaha 

koperasi lebih berperikemanusiaan artinya tidak semata-mata mencari 

keuntungan, pembagian SHU lebih adil sesuai dengan jasa anggota 

terhadap koperasi, koperasi bukan perkumpulan modal jadi koperasi 

harus menghindari praktek monopoli, dengan motif pelayanan pada 

anggota maka koperasi menawarkan barang dan jasa dengan harga 
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yang relatif lebih murah tanpa mengabaikan kualitas, koperasi 

berfungsi menaikkan penghasilan para anggotanya dengan 

membagikan keuntungan koperasi kepada para anggotanya sesuai 

kontribusi yang diberikan anggota kepada koperasi, menyederhanakan 

sistem tata niaga dengan mengurangi mata rantai perdagangan yang 

tidak perlu, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan 

perusahaan, menjaga terciptanya keseimbangan antara penawaran dan 

permintaan, dan mendidik masyarakat untuk mengalokasikan 

pendapatannya secara efektif dan efisien. 

b. Fungsi koperasi dalam bidang sosial antara lain adalah melatih dan 

mendidik anggotanya untuk membiasakan diri hidup bekerjasama, 

memiliki semangat berkorban, membangun tatanan sosial yang 

berdasarkan rasa persaudaraan, kekeluargaan dan demokratis yang 

akhirnya dalam masyarakat akan tercipta kehidupan yang tenteram. 

3. Prinsip Identitas Ganda Koperasi 

Pasal 17 ayat 1 UU No. 25/1992, mengemukakan bahwa “Anggota 

koperasi adalah sekaligus pengguna jasa koperasi”. Pokok pikiran dalam 

pasal ini adalah prinsip identitas ganda anggota koperasi yang merupakan 

ciri khusus koperasi yang membedakannya dengan badan usaha non 

koperasi. Anggota koperasi memiliki kriteria ganda (double criterion), 

yang sering disebut sebagai dual identity (identitas ganda). Karena kriteria 

ini merupakan kriteria yang prinsipil maka sering disebut juga sebagai 

dual principle (prinsip ganda) dari anggota koperasi (Ramudi Ariffin, 1994 

: 24). Koperasi dimiliki oleh anggota sebagai suatu usaha bersama atas 

asas kekeluargaan. Sebagai pemilik anggota koperasi berhak menentukan 

jalannya koperasi yang dimusyawarahkan dalam rapat anggota yang 

tujuannya untuk memajukan kesejahteraan bersama. Dan sebagai 

pengguna jasa koperasi, anggota berhak menikmati setiap usaha yang 

disediakan oleh koperasi untuk memajukan kesejahteraan hidupnya. 
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Dalam penjelasan Pasal 17 ayat 1 UU No. 25/1992 tersebut diatas 

dikemukakan bahwa sekalipun demikian sepanjang tidak merugikan 

kepentingannya koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan 

anggota koperasi sesuai dengan sifat usahanya, dengan maksud untuk 

menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Isi dari penjelasan 

tersebut diatas ditekankan kembali dalam pasal 43 ayat 2 UU No. 25/1992, 

yang menyebutkan : “kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota 

koperasi”. Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha koperasi 

adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi 

untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh koperasi 

dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan 

untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume 

usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-

besarnya kepada anggotanya serta usaha memasyarakatkan koperasi.  

4. Pengertian Kredit 

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka 

ragam, dimulai dari kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani 

(credere) yang berarti kepercayaan (Teguh Pudjo Muljono, 1994 :9). Oleh 

karena itu dasar dari kata kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu 

badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit 

(debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang 

telah dijanjikan baik itu berupa barang, uang atau jasa. Dalam praktek 

sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi. 

a. Menurut Kohler dalam Hasanuddin Rahman (2000 :19) yang 

dimaksud dengan kredit yaitu “kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu 

janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang 

disepakati”. 
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b. Menurut Kent dalam Thomas Suyatno dkk (1995 :13), mengartikan 

kredit adalah “hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban 

untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada 

waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang 

sekarang” 

c. Menurut Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dalam 

Thomas Suyatno dkk (1995 :121), yang merumuskan kredit yaitu: 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan   

itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.  

5.  Prinsip-Prinsip Perkreditan 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah 

dikenal adanya prinsip 5C atau juga ada yang menyebutnya prinsip 6C. 

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah (Dahlan Siamat, 1993 : 211-216) 

1.  Character, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui kemampuan nasabah       

untuk membayar kembali atas kredit yang telah dinikmatinya.  

2.  Capacity, yaitu suatu penilaian mengenai kemampuan nasabah untuk  

melunasi kewajibannya yang meliputi pokok pinjaman plus bunga. 

3.  Capital, yaitu jumlah nilai kekayaan yang dimiliki calon nasabah yang 

biasanya diukur dari modal sendiri. Penilaian tersebut dapat 

memberikan gambaran kekayaan bersih peminjam.  

4.  Collateral, yaitu setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan 

peminjam sebagai  jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari bank.  

5.  Condition of economy, yaitu kondisi  perekonomian yang dapat 

mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha peminjam.  

6.  Constraint, yaitu hambatan atau batasan yang mungkin timbul dalam 

perkreditan  yang tidak memungkinkannya seseorang melakukan 

business disuatu tempat. 
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 Prinsip-prinsip diatas sebaiknya satu sama lain dipunyai oleh calon 

debitur dalam posisi yang seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi 

syarat dan tidak ada artinya satu prinsip baik sekali sedangkan pada prinsip 

yang lain kurang sekali .  

 

Sedangkan pendekatan 5P adalah sebagai berikut : 

1. People 

Penilaian terhadap peminjam dan orang-orang yang telibat 

langsung atau tidak langsung dalam transaksi perkreditan. 

2. Purpose 

 Penilaian terhadap penggunaan kredit atau ke arah mana 

penggunaan kredit tersebut yang pada akhirnya akan menghasilkan 

kesimpulan apakah kredit tersebut aman atau tidak diberikan. 

3. Payment 

Penilaian terhadap sumber dan waktu penyelesaian kredit. Salah 

satu kesulitan dalam analisis pembayaran kembali ini adalah 

menghadapi unsur ketidakpastian di masa yang akan datang. 

4. Protection 

Penilaian terhadap siapa yang akan bertanggung jawab terhadap 

penyelesaian kredit. Bersifat internal bila bank secara eksklusi 

memusatkan perhatian kepada peminjam. Bila memusatkan 

perhatian kepada pihak ketiga maka hal tersebut bersifat eksternal. 

5 Prespectif 

Penilaian terhadap resiko dan hasil yang diterima oleh bank akibat 

transaksi kredit yang terjadi atau dilakukan penilaian ini cenderung 

pada tinjauan kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. 

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada 

anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan 

bungan yang ringan. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah 

koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui 

tabungan –tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk 
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kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, cepat, 

dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Pandji Anoraga dan 

Ninik Widiyanti, 1995 :33).  

Untuk memperbesar modal Koperasi, maka sebagian keuntungan 

tidak dibagikan kepada anggota dan dicadangkan. Bila modal Koperasi 

besar, kemungkinan pemberian kredit kepada anggota dapat diperluas. 

Untuk mencapai tujuan dari pemberian kredit, perlu adanya pengawasan 

terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan 

dari penggunaannya dapat dihindarkan. Pemerintah memberikan fasilitas 

kepada koperasi simpan pinjam dan koperasi lainnya untuk memperkuat 

modal melelui lembaga jaminan kredit koperasi (LJKK), berdasarkan SK 

nomor 99/KPTS/Mentranskop/1970 tanggal 1 juli 1970. Pemberian 

jaminan dari LJKK telah dapat dirasakan manfaatnya oleh koperasi /KUD 

dalam berbagai bidang usaha untuk pengembangan produksi, pemasaran 

dan jasa melalui kredit oksploitasi/investasi.  

6. Keunggulan Komperatif Koperasi 

Koperasi mempunyai potensi menjadi soko guru perekonomian nasional 

yang ditandai dengan berbagai keunggulan komperatif (comperative advantages) 

bila dibandingkan dengan sektor swasta maupun perusahaan negara (BUMN). Di 

masa mendatang koperasi dituntut agar mempunyai kemampuan untuk 

mentransformasikan keunggulan komperatif ini menjadi keunggulan kompetitif 

(competitive advantages). Dengan demikian koperasi tidak dibatasi ruang 

geraknya dalam kancah perekonomian nasional mengingat koperasi sebagai badan 

usaha yang berwatak sosial dapat berkembang menjadi besar sesuai dengan fungsi 

ekonomi yang diembannya. Adapun keunggulan komperatif tersebut dapat dilihat 

dalam perbedaannya dengan perusahaan swasta sebagai berikut : 
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Tabel 2.1. Perbedaan Koperasi dengan Perusahaan Swasta. 

Pembeda Perusahaan swasta Koperasi 

Dasar:  

Pandangan hidup 

Sistem ekonomi 

Kedudukan 

materi /modal 

Daya dorong 

Asumsi dasar 

Akibat dari daya 

dorong 

Unsur terpenting 

Hubungan antar 

individu 

Kesimpulan 

 

Materialisme 

Kapitalisme 

Sebagai majikan dan menjadi 

tujuan utama 

Keserakahan 

Homo Oeconomicus 

Maksimalisasi dan power 

motive 

Kapital dengan interest 

Individualisme  

 

Hanya berwatak ekonomi  

 

Moralisme 

Kooperativisme 

Sebagai pelayan dan alat 

mencapai tujuan 

Kehanifan (tulus murni) 

Homo Co-operatives 

Peningkatan dan profit 

motive 

Kerja tanpa interest 

Kolektivisme 

 

Ekonomi berwatak sosial 

Sumber : Herman Soewardi (1995:75-76) 

 Berdasarkan tabel 2.1 dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi 

mempunyai legitimasi moral terkuat sehubungan dengan komitmen koperasi 

untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dengan 

menyeimbangkan prinsip ekonomi dan sosial yang dianutnya. 

7. Koperasi Unit Desa (KUD) 

Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) tidak lepas dari program 

pembangunan koperasi dengan melalui almagamasi (penyatuan) beberapa 

koperasi pertanian dan kredit peminkaman ini sangat banyak jumlahnya di 

desa-desa. Dengan didukung oleh INPRES No. 2 /1979 maka sejak 1978 

perkembangan dan pertumbuhan KUD dapat dikatakan terus meningkat. 

Usaha yang berhubungan dengan bahan pokok pengganti beras (beras, 

jagung, palawija, dan lain-lain) sejak semula adalah usaha utama bagi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  21 

KUD yang sekarang ini berkembang menjadi unit-unit lainnya termasuk di 

dalamnya kredit.  

Kini KUD menjadi koperasi seba usaha yang meliputi semua jenis 

bidang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan diantaranya adalah 

pertanian, perkebunanm, peternakan, perikanan, kerajinan/industry, 

kelistrikan di pedesaan, jasa, dan melaksanakan funsi-fungsi sebagai 

berikut : 

a. Perkreditan 

b. Penyediaan dan penyaluran sarana/alat-alat produksi, barang-barang 

keperluan hidup sehari-hari dan jasa-jasa lainnya. 

c. Pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman produksi lainnya yang 

dihasilkan industry-industri rumah di pedesaan. 

d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, angkutan 

pedesaan dan lain sebagainya (Drs. G. KartasapuTRA, S.H., 1989:13) 

KUD merupakan usaha ayang penting bagi masyarakat pedesaan yang 

dapat menggairahkan dan meningkatkan kinerja penduduk pedesaan 

sehingga hasil produk dapat meningkat. 

Daerah kerja KUD meliputi satu kecamatan atau beberapa desa dalam 

satu kecamatan demi kelangsungan hidup dan perkembangannya mendapat 

pembinaan dari instansi-instansi pemerintah secara terintergrasi. KUD 

sebagaimana  fungsinya dapat dinyatakan sebagai milik masyarakat dan 

alat masyarakat pedesaan guna memperbaiki taraf hidup.   

8. Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkreditan 

Proses pengambilan keputusan dalam pengambilan kredit sangat 

bermacam-macam. Antara lain dibedakan sebagai berikut  (Hawkin et al, 

1992 dalam Tjiptono. F., 1995) : 

a. Pengambilan keputusan yang luas (extended decision making). 

b. Pengambilan keputusan yang terbatas (limited decision making). 

c. Pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan (habitual decision 

making). 
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Proses pengambilan keputusan yang luas merupakan jenis 

pengambilan keputusan yang paling lengkap yang bermula dari 

pengenalan masalah konsumen yang dipecahkan melalui pengambilan 

kredit sampai pada tahap mengevaluasi hasil dan keputusannya tersebut.  

Proses pengambilan keputusan terbatas terjadi apabila konsumen 

mengenal masalahnya, kemudian mengevaluasi beberapa alternatif produk 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tanpa berusaha informasi baru 

tentang produk tersebut. 

Sedangkan proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan 

merupakan proses yang paling sederhana yaitu konsumen mengenal 

masalahnya kemudian langsung mengambil keputusan untuk mengambil 

suatu produk. 

Dalam koperasi proses pengambilan keputusan lebih bersifat 

kebiasaan, karena hubungan antara anggota dengan koperasi bersifat 

kontinue. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit ke 

koperasi diantaranya adalah pendapatan, usia, pendidikan, pelayanan 

koperasi, dan tingkat bunga pada koperasi tersebut.   

a. Pendapatan  

Pendapatan seseorang adalah jumlah uang yang dihasilkannya 

dari bekerja. Uang diperlukan seseorang dalam berorganisasi dan 

berpartisipasi di dalamnya. 

Begitu juga seorang anggota koperasi memerlukan uang untuk 

membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela 

serta kebutuhan lainnya. Apabila pendapatan seorang anggota semakin 

tinggi maka ia akan cenderung semakin aktif ikut serta dalam kegiatan 

usaha koperasi termasuk partisipasinya dalam mengambil kredit di 

koperasi. 

b. Lama menjadi Anggota KUD 

Menurut Y. Slamet (1994 : 142) apabila seorang yang masih 

muda cenderung akan menjadi anggota koperasi, tetapi yang terlibat 

aktif di dalam kegiatan koperasi adalah anggota yang tua. 
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Usia seseorang dapat menunjukkan cara pandangnya terhadap 

suatu masalah dan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan suatu 

keputusan. Begitu juga dengan keputusannya untuk menjadi anggota 

suatu koperasi dan berpartisipasi dalam melakukan pengambilan 

kredit di koperasi. 

 

 

c. Pendidikan  

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini diukur dari tingkat 

pendidikan formal yang pernah ia tempuh. Pengetahuan seseorang 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Biasanya orang yang 

mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan menerima dan menyerap hal-hal baru 

lebih banyak dibandingkan orang dengan tingkat pendidikan yang 

rendah. 

Begitu juga dalam berpartisipasi dalam melakukan 

pengambilan kredit di koperasi apabila semakin tinggi pendidikan 

seorang anggota cenderung akan semakin aktif berperan serta dalam 

melakukan pengambilan kredit  pada koperasi. 

d. Selera Terhadap Pelayanan 

Selera terhadap pelayanan pada pengurus adalah cara pandang 

anggota terhadap jasa yang diberikan oleh koperasi dalam memajukan 

usaha anggotanya. Pelayanan koperasi ini diukur menurut persepsi 

anggota terhadap pelayanan yang diterimanya. 

Selera terhadap pelayanan terhadap pengurus mempengaruhi 

partisipasi anggota dalam memutuskan untuk melakukan kredit pada 

koperasi. Semakin baik atau semakin banyak pelayanan itu maka akan 

semakin tinggi pula peran serta anggota koperasi itu. (M. Amin Aziz 

dalam Sri Edi Swasono (editor), 1987 : 312-314). 

 

e. Tingkat bunga 
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 Tingkat suku bunga bagi kreditur merupakan pendapatan, sedang 

bagi debitur merupakan pembiayaan yang harus dibayarkan dalam 

transaksi kredit. Tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh debitur 

akan berpengaruh terhadap keputusan dalam pengambilan kredit. 

Apabila hasil yang diperoleh dari kredit lebih besar dari tingkat bunga, 

maka akan menguntungkan, begitu juga sebaliknya. 

Penentuan suku bunga pinjaman sangat tergantung pada beberapa hal, 

antara lain (Ruddy Tri Santoso, 1996 : 59-60) :  

  1.  Jangka waktu kredit 

Makin panjang jangka waktunya, berarti resiko semakin besar 

sehingga tingkat suku bunga akan semakin tinggi. 

2.  Kualitas jaminan kredit 

Jaminan yang mudah dicairkan akan menyebabkan resiko yang 

cukup rendah, sehingga bunga pinjaman akan menjadi lebih 

rendah. 

3.  Hubungan baik 

Hubungan yang baik dan lamanya tingkat kepercayaan antara 

debitur dengan bank menyebabkan  semakin rendahnya suku 

bunga pinjaman. 

4.  Reputasi perusahaan 

Perusahaan dengan kredit rating tinggi akan berisiko rendah 

sehingga mengakibatkan tingkat suku bunga pinjaman menjadi 

rendah.   

5.  Competitive product 

Karena tingginya tingkat persaingan akan menyebabkan 

tingginya resiko dan tingkat suku bunga pinjaman. 

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota koperasi, 

anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu 

mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati 

dalam rapat anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan 
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pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan 

oleh koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk 

mengembangkan usaha koperasi. Hal ini sejalan pula dengan hak 

anggota untuk memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan dari 

koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan 

koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk 

mengembangkan dan memelihara kebersamaan (penjelasan pasal 

20 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian). 

Implikasi dari adanya prinsip identitas, setiap kegiatan 

usaha maupun organisasi koperasi harus mendasarkan kepada 

partisipasi anggota, baik sebagai milik maupun pelanggan. 

Partisipasi sebagai pemilik diwujudkan oleh anggota dalam 

memberikan kontribusi permodalan maupun dalam menetapkan 

keputusan dan pengawasan terhadap jalannya koperasi, sedangkan 

partisipasi sebagai pelanggan, diwujudkan oleh anggota dalam 

bentuk memanfaatkan jasa pelayanan usaha, yang ditawarkan oleh 

koperasi kepadanya. Dalam hal ini anggota dapat bertindak sebagai 

penjual atau pembeli dalam melakukan transaksi usaha dengan 

koperasi. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang sejenis adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Akhmad Daerobi (1992) dengan judul penelitian “Analisis Partisipasi 

Anggota dan Hubungannya dengan Keberhasilan Usaha KUD di Kabupaten 

Klaten”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelayanan 

koperasi dengan partisipasi anggota, pengaruh karakteristik anggota terhadap 

partisipasinya di dalam kegiatan yang diadakan koperasi dan untuk 

mengetahui hubungan antara partisipasi anggota dengan keberhasilan usaha 

koperasi.  

Untuk analisis regresi berganda yang digunakan didapat hasil bahwa 

karakteristik anggota secara agregat berhubungan positif dengan 
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partisipasinya didalam kegiatan yang diadakan KUD, namun secara 

individual karakteristik yang berhubungan adalah pendidikan, luas lahan, 

banyaknya pekerjaan anggota dan hubungan kekeluargaan anggota dengan 

pengelola KUD sedangkan yang tidak berhubungan secara nyata adalah usia 

anggota. 

Penelitian yang sejenis adalah penelitian yang dilakukan oleh Yosef 

Mage Herawan (2003) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pengambilan Kredit Oleh Pengusaha Kecil Pada PD. Badan 

Kredit Kecamatan (BKK) Mojosongo Kabupaten Boyolali”. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, modal sendiri, 

dan lama usaha terhadap besarnya pengambilan kredit dari Badan Kredit 

Kecamatan dan untuk menngetahui pengaruh antara pemberian kredit dari 

BKK Mojosongo dengan peningkatan pendapatan pengusaha kecil. 

Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda didapat hasil 

bahwa secara keseluruhan dan individual faktor modal, lama usaha dan 

pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemberian kredit dari Badan Kredit Kecamatan Mojosongo. 

Penelitian lainnya yang sejenis adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Aprita Dinasari (2001) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Partisipasi Anggota dalam Keberhasilan Usaha Primkopti 

Kotamadya Surakarta”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh karakteristik anggota dan pelayanan koperasi terhadap partisipasi 

anggota didalam kegiatan yang diadakan oleh PRIMKOPTI serta untuk 

mengetahui hubungan antara partisipasi anggota dengan keberhasilan usaha 

PRIMKOPTI. 

Dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda didapat hasil 

bahwa secara keseluruhan faktor-faktor seperti usia, pendidikan, pendapatan, 

pelayanan PRIMKOPTI, pekerjaan dan hubungan kekeluargaan dengan 

pengelola PRIMKOPTI berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota, 

namun secara individual faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi 

anggota adalah pendidikan, pendapatan, pelayanan PRIMKOPTI, pekerjaan 
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dan hubungan kekeluargaan dengan pengelola PRIMKOPTI. Sedangkan 

faktor  usia tidak berpengaruh terhadap partisipasi anggota. 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran. 

Keterangan : 

Pengambilan keputusan anggota dalam pengambilan kredit dipengaruhi oleh 

karakteristik-karakteristik anggota itu sendiri. Karakteristik-karakteristik anggota 

yang dimaksud adalah seperti tingkat pendapatan, lama menjadi anggota, tingkat 

pendidikan, selera terhadap pelayanan. Pengambilan keputusan anggota dalam 

pengambilan kredit juga dipengaruhi oleh tingkat bunga yang diberikan koperasi 

terhadap anggota. 

Tingginya tingkat pendapatan, lama menjadi anggota, tingkat pendidikan, 

dan selera terhadap pelayanan sangat mempengaruhi keputusan anggota untuk 

mengambil kredit pada KUD atau non KUD. Semakin tinggi tingkat pendapatan, 

lama menjadi anggota, tingkat pendidikan, dan selera terhadap pelayanan yang 

dimiliki anggota maka semakin tinggi pula keputusan anggota dalam melakukan 

pengambilan kredit pada KUD. 

Selera terhadap pelayanan yang diberikan koperasi terhadap anggota 

juga mempengaruhi anggota dalam mengambil keputusan untuk 

mengambil kredit pada KUD atau non KUD. Semakin anggota menilai 

baik pelayanan yang diberikan maka semakin besar pula keinginan 
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anggota untuk mengambil pada KUD. Berbeda dengan tingkat bunga, 

semakin rendah tingkat bunga maka semakin tinggi keinginan anggota 

untuk mengambil kredit pada KUD. 

D. Hipotesis 

1. Diduga bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada KUD. Semakin tinggi 

tingkat pendapatan maka kecenderungan aktif dalam kegiatan di KUD 

semakin tinggi termasuk pengambilan kredit pada KUD. 

2. Diduga bahwa lama menjadi anggota berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada KUD. Semakin lama 

seseorang menjadi anggota semakin besar kredit yang diberikan oleh 

KUD. Sehingga akan mendorong untuk lebih banyak mengambil kredit. 

3. Diduga bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan anggota dalam mengambil kredit pada KUD. Biasanya orang 

yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan menerima dan menyerap hal-hal baru lebih 

banyak dibandingkan orang dengan tingkat pendidikan yang 

rendah.Begitu juga dalam berpartisipasi dalam melakukan pengambilan 

kredit di koperasi apabila semakin tinggi pendidikan seorang anggota 

cenderung akan semakin aktif berperan serta dalam melakukan 

pengambilan kredit pada koperasi. 

4. Diduga bahwa selera terhadap pelayanan KUD berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada 

KUD. Selera terhadap pelayanan KUD terhadap pengurus mempengaruhi 

partisipasi anggota dalam memutuskan untuk melakukan kredit pada 

KUD. Semakin baik atau semakin mudah prosedur pelayanan itu maka 

akan semakin tinggi pula peran serta anggota koperasi itu. (M. Amin 

Aziz dalam Sri Edi Swasono (editor), 1987 : 312-314). 

5.  Diduga bahwa tingkat bunga berpengaruh negative terhadap pengambilan 

keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada KUD. 
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 Permintaan akan uang mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat 

bunga (Nopirin, 1993 : 92). Dengan tingkat bunga yang tinggi maka hasil 

yang diperoleh dari kredit akan semakin kecil, sehingga kredit akan 

menjadi kurang menarik. Jadi semakin tinggi tingkat bunga, maka besar 

kredit yang diminta untuk pembiayaan usaha akan semakin menurun. 

Seperti dalam penelitian Setyo Prabowo (1996), yang berkesimpulan 

bahwa tingkat bunga kredit berpengaruh secara negatif terhadap 

pengambilan kredit pada industri kecil dan industri rumah tangga. 
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan keseluruhan obyek yang akan 

dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten 

Boyolali dengan mengambil KUD sebagai unit analisisnya. Penelitian 

dilakukan terhadap anggota  yang menjadi anggota KUD di Kabupaten 

Boyolali. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari anggota KUD dengan cara 

menanyakan langsung atau wawancara. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari KUD yang bersangkutan 

dan instansi-instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

C. Metode Pengambilan Sampel 

  Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Cluster 

Random Sampling ( Random sampling berkelompok). Yaitu metode 

pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok, 

kemudian dari kelompok-kelompok tersebut dipilih secara random sejumlah 

kelompok (Yunastiti Purwaningsih, 1992 : 61) 

  Teknik cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel apabila 

obyek yang diteliti atau sumber data sangat luas.  Misalnya penduduk dari 

suatu Negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana 

yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan 

populasi yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2001 : 76) 

  Teknik ini digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan 

sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada 

daerah itu secara sampling juga. 

  Sampel dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diambil secara acak, 

Jadi semua berkesempatan menjadi sampel. Dari kelompok sampel tersebut 

diambil sampel secara acak (MC Maryati, MM, ). 

  Di Boyolali terdapat KUD yang melayani kredit bagi anggota koperasi. 

Terdapat 19 KUD yang ada di Boyolali yang menyediakan kredit bagi para 

anggotanya dan tersebar di Boyolali. Untuk pembagian kelompok-kelompok 

didasarkan pada wilayah KUD. Dari 19 KUD tersebut diambil sampel 4 KUD 

di masing-masing kecamatan yang diambil secara random. Dari masing-

masing KUD tersebut diambil sampel 20 anggota koperasi secara acak pula, 

jadi jumlah total sampel adalah 80 orang untuk mewakili seluruh anggota 

KUD Kabupaten Boyolali yang melayani kredit. 
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Tabel 1.2 

Pengambilan Sampel 

No. Kelompok KUD 

Perwakilan 

desa di KUD 

(orang) 

Jumlah 

anggota 

(orang) 

Sampel 

(orang) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Timur 

Selatan 

Barat 

Utara 

KUD Teras 

KUD Sawit 

KUD Ganesa  Ampel 

KUD Mojosongo 

210 

180 

414 

315 

5.408 

3.489 

10.718 

8.870 

20 

20 

20 

20 

Jumlah 1129 28.485 80 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan adalah : 

1. Studi Kepustakaan 

Data ini diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang ada 

sesuai dengan masalah yang diteliti. 

2 Daftar Pertanyaan (Kuesioner) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat daftar 

pertanyaan terlebih dahulu yang kemudian diajukan kepada pihak-pihak 

yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam penelitian 

ini. 

 

 

3. Wawancara (Interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

1. Pengambilan kredit adalah diukur dengan besarnya jumlah kredit yang 

diambil oleh anggota KUD, dihitung dengan rupiah. 

2. Pendapatan adalah pendapatan anggota KUD yang dihitung dengan rupiah 

per bulan. 

3. Lama menjadi anggota adalah lamanya seseorang menjadi anggota KUD 

yang dihitung berdasarkan umur anggota sampai tahun 2008 yang dihitung 

dengan satuan tahun. 

4. Pendidikan adalah pendidikan formal terakhir yang pernah ditempuh oleh 

seorang anggota KUD sampai akhir 2008 dan dihitung dalam tahun 

lamanya bersekolah, bila lulus SD berarti nilai 6, lulus SMP berarti nilai 9, 

lulus SMA bernilai 12 dan lulus universitas diberi nilai 17. 

5. Selera terhadap pelayanan adalah selera anggota terhadap pelayanan KUD 

yang dilihat dari sudut pandang anggota, apakah telah sesuai dengan 

harapan anggota sehingga anggota puas dengan pelayanan dari KUD atau 

belum. Selera terhadap pelayanan KUD oleh pengurus meliputi dalam 

bidang pengambilan kredit yang diukur dengan nilai 1 bila memuaskan, 

bernilai 2 bila cukup memuaskan dan 3 bila tidak memuaskan. 

6. Tingkat bunga adalah tingkat bunga yang diberikan koperasi kepada 

anggotanya yang dikur dalam persen setiap bulan. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap 

pertama dengan cara “Ordinary Least Square” yaitu melalui cara regresi linier 

berganda biasa, dengan formulasi sebagai berikut : 

Y =b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  + b5X5 + U 

Keterangan : 

Y  = Pengambilan keputusan anggota dalam pengambilan kredit. 

X1  = Pendapatan (Rupiah). 

X2 = Lamanya menjadi anggota (Tahun). 
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( )YY ˆ1ˆ -

X3 = Pendidikan (Tahun). 

X4 = Selera terhadap pelayanan KUD. 

X5  = Tingkat bunga (persen). 

b0 = Intersep 

b1-b5 = Koefisien Regresi 

U            = Variabel Pengganggu 

Selanjutnya dilakukan pengujian tahap kedua dengan menggunakan 

“Linear Probability Model (LPM)”. Formulasinya sebagai berikut 

(Damodar Gujarati, 1993: 289 ) : 

i

i

i

i

i
i

i
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i
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U
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Y
++= å
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dimana : W = E ( Yi \ Xi ) [ 1-E ( Yi \ Xi )] =  

     = P (1-P) 

 P = Probability 

Kemudian untuk mengetahui signifikansi hubungan masing-masing 

variabel secara individual maka dilakukan berbagai pengujian sebagai 

berikut: 

 

A. Uji Statistik 

1. Uji t-Statistik (pengujian secara individual) 

Uji t ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian 

masing-masing koefisien regresi digunakan uji dua arah (two tail 

test) dengan hipotesis sebagai berikut : 

HO : bi = 0 

HA : bi ¹ 0 

t-hitung = 
)( iSe b

b
 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan tertentu diperoleh nilai  

t-tabel. Kriteria pengambilan kesimpulan : 
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a. Jika t-hitung > t-tabel, maka HO ditolak berarti variabel yang 

diteliti tersebut signifikan dalam arti berpengaruh nyata 

terhadap permintaan. 

b. Jika t-hitung < t-tabel, maka HO diterima yang berarti variabel 

yang diteliti tidak signifikan. 

 

2. Uji F-Statistik (pengaruh secara serentak) 

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan 

menggunakan hipotesis sebagai berikut :  

 

HO : b1 = b2 =b3 = 0 

HA : b1 ¹ b2 ¹b3 ¹ 0 

F-hitung = 
)/()1(

)1/(
2

2

knR
kR

--
-

 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan tertentu diperoleh nilai F-

tabel. Kriteria pengambilan keputusan : 

a. Jika F-hitung > F-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. 

Berarti semua variabel yang digunakan sebagai penduga secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap permintaan. 

b. Jika F-hitung < F-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. 

Berarti semua variabel yang digunakan sebagai penduga secara 

bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan. 

B. Uji Ekonometrik (Uji Asumsi Klasik) 

Untuk mengetahui dalam suatu model terdapat atau tidaknya 

penyimpangan terhadap asumsi klasik dalam penaksiran suatu model 

ekonometrik, dapat dilakukan melalui beberapa pengujian meliputi uji 

Autokorelasi, uji Heterokedastisitas serta uji Multikolinearitas. 
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1. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu 

pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan 

pengganggu pada periode yang lain, hal ini mengakibatkan 

terjadinya autokorelasi maka kita akan memperoleh nilai bias 

dalam mengestimasikan (a), ditujukan adanya varian yang besar. 

Alat uji yang digunakan adalah uji Durbin Watson (DW), untuk 

menguji gejala autokorelasi terlebih dahulu ditentukan nilai krisis 

dalam dl dan du, dimana dl = batas bawah dan du = batas atas. Jika 

HO diterima baik positif maupun negatif maka tidak ada 

autokorelasi.  

Jika : 

d < dl = HO ditolak (ada autokorelasi positif) 

d > 4-dl = HO ditolak (ada autokorelasi negatif) 

du < d < 4-dl = HO diterima (tidak ada autokorelasi positif 

maupun negatif). 

2. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian Heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah 

kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. 

Hal tersebut dilambangkan sebagai berikut. 

E = (U2i)Q2 

Dimana :  Q2 = varian 

i = 1, 2, 3,…n 

Apabila di dapat varian yang sama maka asumsi homokedastisitas 

(penyebaran yang sama diterima). 

Untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat 

pada nilai koefisien Regresi pada persamaan. Apakah t-hitung < t-

tabel, maka HO diterima dengan kata lain menunjukkan adanya 

homokedastis, sebaliknya diterimanya H1 menunjukkan adanya 

heterokedastisitas. 
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3. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel satu atau lebih 

variabel independen terdapat korelasi atau hubungan dengan 

variabel independen lainnya. Dengan kata lain satu atau lebih 

variabel independen merupakan fungsi linear dari variabel 

independen lainnya. 

Apabila nilai R2 > (r2) berarti tidak ada gejala multikolinearitas 

Apabila nilai R2 < (r2) berarti terjadi gejala multikolinearitas. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kabupaten Boyolali adalah salah satu kabupaten dari 35 

kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dan termasuk dalam Karisidenan 

Surakarta. Terletak antara 110o 22’ – 110o 50’ bujur timur dan 7o  36’ – 7 o  

71’ lintang selatan, Jarak terbentang dari barat ke timur sepanjang 48 

kilometer dan dari utara ke selatan sepanjang 54 Km. Secara administratif 

Kabupaten Boyolali terbagi kedalam 19 kecamatan dan 267 desa, 2,132 

dusun, 1,343 RW, 6,103 RT dan berbatasan dengan beberapa kabupaten 

lain yaitu : 

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan 

KabupatenSemarang 
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Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Karang Anyar, 

Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan 

Kabupaten Semarang 

Di Kabupaten Boyolali sektor pertanian mempunyai kontribusi yang 

terbesar dalam pembentukan PDRB, Dengan luas tanah sawah 23,083.5 

hektar dan luas lahan kering seluas 78,426.6 hektar, pada tahun 2006 

kontribusinya mencapai RP 376,654,877 (menurut harga konstan) atau 

sekitar 32.4% dari total PDRB Kabupaten Boyolali, akan tetapi kontribusi 

sektor pertanian yang sebesar itu belum mampu untuk meningkatkan 

kemampuan tenaga kerja yang terlibat dalam sektor tersebut untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. 

2. Topografi 

Kabupaten Boyolali mempunyai wilayah dengan ketinggian yang 

sangat bervariasi antara 75 – 1500 meter dari permukaan laut, dengan 

perincian sebagai berikut : 

Ketinggian antara 75 – 400 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah 

Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak. 

Simo, Nogosari, Kemusu, Karang Gede, dan Boyolali. 

Ketinggian antara 401 - 700 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah 

Kecamatan Boyolali, Musuk, Ampel, dan Cepogo. 

Ketinggian antara 701 - 1000 meter di atas permukaan laut meliputi 

wilayah Kecamatan Ampel, Musuk, dan Cepogo. 

Ketinggian antara 1001 - 1300 meter di atas permukaan laut meliputi 

wilayah Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo. 

Ketinggian antara 1301 - 1500 meter di atas permukaan laut meliputi 

wilayah Kecamatan Selo 

Selain itu Kabupaten Boyolali juga mempunyai dua buah gunung 

yang menjadi daya tarik wisata, dan keduanya berada di wilayah 
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Kecamatan Selo, Cepogo, dan Ampel, yaitu Gunung Merapi (dengan 

ketinggian 2911 meter diatas permukaan laut (dpl)) dan Gunung Merbabu 

(dengan ketinggian 3142 meter dpl) dan mempunyai iklim sejuk dengan 

curah hujan sebanyak 154,67 mm per tahun. 

 Kabupaten Boyolali juga memiliki memiliki beberapa sumber air, 

waduk maupun sungai-sungai yang tersebar di beberapa kecamatan, yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun untuk pertanian, 

yaitu : 

a. Sumber air dangkal yang terdapat di Tlatar (Kecamatan Boyolali), 

Nepen (Kecamatan Teras), Pengging (Kecamatan Banyudono), dan 

Pantaran (Kecamatan Ampel). 

b. Waduk diantaranya Kedung Ombo (3536 hektar) di wilayah 

Kecamatan Kemusu, Kedung Dowo (48 hektar) di wilayah Kecamatan 

Andong, Cengklik (360 hektar) di wilayah Kecamatan Ngemplak, 

Bade (80 hektar) di wilayah Kecamatan Klego. 

c. Sungai-sungai besar diantaranya sungai Serang melintasi Kecamatan 

Kemusu dan Wonosegoro, sungai Cemoro melintasi Kecamatan 

Karang Gede, sungai Pepe melintasi Kecamatan Simo, Nogosari dan 

Ngemplak, dan sungai Gandul melintasi Kecamatan Selo, Cepogo, 

Musuk, Mojosongo, Teras, dan Sawit. 

Sementara itu Kabupaten Boyolali juga banyak terdapat bahan-bahan 

tambang yang diusahakan dan memberi kontribusi cukup besar pada 

PDRB Kabupaten Boyolali yang berupa endapan bentonit, endapan fuller 

bart, kalsit, phirit dan wungkal, gamping, pasir besi serta pasir dan batu 

kali. 

3. Keadaan Penduduk dan Segala Aspeknya 

a. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan 

usaha untuk membangun perekonomian di suatu negara/daerah. Namun 

jumlah penduduk yang besar menjadi masalah utama dan paling sukar 

diatasi. Perkembangan penduduk yang sangat cepat tersebut disebabkan 
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oleh berlakunya proses penurunan tingkat kematian akibat dari 

kemajuan teknologi di bidang kedokteran, perbaikan hidup dan 

peningkatan keadaan sosial, yang tidak diikuti oleh penurunan tingkat 

kelahiran serta adanya migrasi yang semakin besar jumlahnya dari 

tahun-ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel : 4.1 

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk  per Kecamatan 

di Kabupaten Boyolali tahun 2007 

 

No Kecamatan Luas wilayah (km) Jml Pddk(jiwa) Kepadatan 

(jiwa/km) 

1 Selo 5,607.8 26,084 465 

2 Ampel 9,039.1 68,534 758 

3 Cepogo 5,299.8 51,208 966 

4 Musuk 6,504.1 58,958 907 

5 Boyolali 2,625.1 56,235 2,142 

6 Mojosongo 4,341.1 50,373 1,160 

7 Teras 2,993.6 43,096 1,440 

8 Sawit 1,723.3 31,899 1,851 

9 Banyudono 2,537.9 44,855 1,767 
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10 Sambi 4,649.5 47,672 1,025 

11 Ngemplak 3,852.7 65,975 1,712 

12 Nogosari 5,508.4 61,078 1,109 

13 Simo 4,804.0 42,443 884 

14 Karanggede 4,147.6 40,024 959 

15 Klego 5,187.7 45,299 873 

16 Andong  5,452.8 59,405 1,089 

17 Kemusu  9,908.4 44,523 449 

18 Wonosegoro 9,299.8 52,455 564 

19 juwangi 799.4 32,736 409 

Jumlah 
10,1510 922,852 909 

Sumber : BPS Kab. Boyolali, Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2007 

Tahun 2007 Kabupaten Boyolali mempunyai jumlah penduduk 

sebesar 922,852 jiwa dan luas wilayah seluas 101,510.1 hektar, 

sehingga kepadatan penduduk mencapai 909 jiwa/km. Dari 19 

kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Boyolali 

merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling besar 

yaitu 2,142 jiwa/km, dan kecamatan yang paling rendah kepadatan 

penduduknya adalah Kecamatan Juwangi yaitu 409 jiwa/km.  

 

Tabel 4.2 

Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Boyolali Tahun 1997 – 2007 

 

Tahun Jumlah Penduduk Pertumbuhan (%) 

1997 922,852 - 

1998 875,140 0.55 

1999 877,181 0.23 

2000 886,021 1 

2001 890,757 0.53 
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2002 896,527 0.64 

2003 902,727 0.69 

2004 907,274 0.5 

2005 912,265 0.55 

2006 917,437 0.56 

2007 922,852 0.59 

Jumlah  5.84 

Rata-rata  0.53 

Sumber : BPS, Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2007 

Menurut data statistik tahun 2007 diketahui rata-rata pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Boyolali adalah 0.53 % per tahun selama kurun 

waktu tahun 1990 sampai tahun 2000 ini lebih rendah jika 

dibandingkan  dengan pertumbuhan penduduk rata-rata Propinsi Jawa 

Tengah yaitu 0.83% per tahun. 

b. Struktur/Komposisi Penduduk Kabupaten Boyolali 

1) Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin 

Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, 

maka penduduk Kabupaten Boyolali termasuk dalam golongan 

struktur umur muda. Hal ini terlihat dari data statistik tahun 2007, 

dimana penduduk usia 10 – 19 tahun menduduki jumlah tertinggi 

yaitu 200,859 atau 21.77% dari total jumlah penduduk. Dari data 

tersebut berarti Kabupaten Boyolali mempunyai tenaga kerja yang 

potensial untuk masuk lapangan kerja. Jumlah penduduk produktif 

(penduduk usia 15 -  64) sejumlah 632,485 orang atau 67.56 % dari 

total penduduk di Kabupaten Boyolali, sehingga mempengaruhi 

penawaran tenaga kerja terutama di sektor sekunder. Untuk lebih 

jelasnya lihat tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3 

Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2007 
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Jenis Kelamin Kelompok 

Umur B. Laki

-laki 

Perempuan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

0 – 4 29,417 34,369 63,786 6.91 

5 – 9 42,643 40,623 83,266 9.02 

10 – 14 48,701 48,045 96,746 10.48 

15 – 19 54,507 49,606 104,113 11.28 

20 – 24 41,696 43,308 85,004 9.21 

25 – 29 39,595 44,003 83,598 9.06 

30 – 34 36,062 40,680 76,742 8.32 

35 – 39 33,466 35,876 69,342 7.51 

40 – 44 24,199 25,369 49,568 5.37 

45 – 49 22,064 23,101 45,165 4.89 

50 – 54 19,477 21,091 40,568 4.39 

55 – 59 18,112 19,801 37,913 4.11 

60 – 64 15,148 16,324 31,472 3.41 

>64 25,434 30,135 55,569 6.02 

Jumlah 450,521 472,331 922,852 100 

Sumber : Data BPS, Kabupaten Boyolali Dalam Angka Tahun 2007 

Angka Dependency Ratio mencapai 49.46 % dihitung rata-rata dari 

tahun 1997 sampai tahun 2007, ini berarti setiap 100 orang 

penduduk usia produktif (usia 15 – 64) mempunyai beban 

tanggungan/wajib menanggung rata-rata 49 orang penduduk usia 

tidak produktif.  

 

 

2) Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan  

Kualitas angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja di 

Kabupaten Boyolali cukup rendah, hal ini terbukti dengan 
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banyaknya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD mencapai 

288,525 orang atau 33.59 %. 

Tabel 4.4 

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007 

 

Pendidikan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Akademi/ PT 6,837 7,022 7280 9,864 10,518 12,061 

SLTA 63,546 69,540 76913 71,780 73,751 84,084 

SLTP 110,529 112,642 118312 112,380 110,066 122,211 

SD 260,586 256,815 254180 267,836 263,552 288,525 

Tidak Tmt SD 110,280 109,586 104838 111,663 119,692 124,092 

Blm Tmt SD 146,915 149,815 154,569 194,541 134,511 137,704 

Tidak sekolah 146,740 135,100 128,511 81,188 89,041 90,289 

Jumlah 295,650 286,911 285,077 277,727 225,551 859,066 

Sumber : Data BPS, Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2007 

3) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Masalah yang dihadapi karena peningkatan dan jumlah penduduk 

yang besar adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah pertambahan 

tenaga kerja yang tidak dapat diimbangi oleh pertambahan 

kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi yang baru 

terutama dalam sektor industri memperbesar jumlah pengangguran 

yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah 

penganguran tercermin dari jumlah tenaga kerja yang mencari 

pekerjaan. Pada tahun 2007 angka pengangguran di Kabupaten 

Boyolali mencapai 307 orang. Angka tersebut harus segera diatasi 

karena akan berdampak negatif dalam ekonomi. 

 

Tabel  4.5 

Komposisi Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas  Menurut Mata Pencaharian 

 

Jumlah Penduduk Prosentase No Mata 

Pencaharian 2006 2007 2006 2007 
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1 Petani Sendiri 192,864 192,213 26.45 27.18 

2 Buruh Tani 108,024 109,694 14.81 15.51 

3 Pengusaha 9,789 9,802 1.34 1.39 

4 Buruh Industri 40,000 38,253 5.49 5.41 

5 Buruh Bangunan 38,852 33,200 5.33 4.70 

6 Perdagangan 21,358 25,244 2.93 3.57 

7 Pengangkutan 6,190 3,704 0.85 0.52 

8 PNS/ABRI 22,142 20,536 3.04 2.90 

9 Pensiunan 6,338 7,439 0.89 1.05 

10 Lain-lain 283,663 267,039 38.90 37.76 

Jumlah 
 

729,220 

 

707,124 

 

100 

 

100 

Sumber : Data BPS, Kabupaten Boyolali Dalam Angka Tahun 2007 

Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani masih 

mendominasi jenis pekerjaan penduduk di Kabupaten Boyolali 

dengan jumlah mencapai 26.45 % pada tahun 2006 dan meningkat 

menjadi 27.18 % pada tahun 2007. sektor buruh tani juga 

meningkat dari 14.81% pada tahun 2006 menjadi 15.51% pada 

tahun 2007. untuk mata pencaharian yang lain berkisar dari 0.52 – 

5.41%. 

 

B. Analisa Data dan Pembahasan 

1. Gambaran Karakteristik Responden  

a. Pendapatan  

Pendapatan seseorang adalah jumlah uang yang dihasilkan dari 

bekerja. Uang diperlukan seseorang dalam berorganisasi dan 

berpartisipasi didalamnya. Begitu juga seorang anggota koperasi 

memerlukan uang untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib 

dan simpanan sukarela serta kebutuhan lainnya. Untuk itulah anggota 

mengandalkan pendapatannya untuk keperluan-keperluan tersebut 
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diatas. Dalam penelitian ini tingkat pendapatan dihitung dengan 

pendapatan anggota per bulan dalam satuan rupiah. 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

 

No. Tingkat Pendapatan 

(Rp. / Bulan) 

Jumlah Responden     

(orang) 

Prosentase 

1. 

2.  

3. 

> 1.500.000 

1.250.000 - 1.500.000 

1.000.000 - 1.250.000 

< 1.000.000 

 24 

27 

15 

14 

30 % 

 33.75 % 

18.75 % 

17.5 % 

Jumlah 80 100 % 

Sumber : Data Primer Yang Diolah 

Tabel 4.6 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar 

responden berpendapatan Rp. 1.250.000 - 1.500.000 per bulan yaitu 

sebanyak 27 orang atau 33.75 % dari seluruh responden. Diikuti oleh 

responden berpendapatan lebih dari Rp. 1.500.000,00 per bulan 

sebanyak 27 orang atau 30 %, kemudian responden dengan pendapatan  

antara Rp. 1.000.000,- sampai 1.250.000,- per bulan sebanyak 15 orang 

atau 18.75 %. Distribusi yang terkecil adalah responden dengan 

pendapatan < Rp. 1.000.000,- per bulan sebanyak 14 orang atau 17,5 % 

Hal itu menunjukkan bahwa kebanyakan anggota KUD 

berpendapatan cukup atau tinggi, namun yang berpendapatan kurang 

juga masih banyak. Dengan pendapatan anggota KUD yang relatif 

menengah ke atas berpengaruh terhadap keberanian untuk mengambil 

kredit pada KUD, karena ada penghasilan yang cukup untuk kredit tiap 

bulannya. 

b. Usia  

Usia seseorang dapat menunjukkan cara pandangnya terhadap 

suatu masalah dan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan suatu 

keputusan termasuk dalam mengambil keputusan untuk menjadi 
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anggota suatu koperasi. Dalam penelitian ini dihitung sampai dengan 

tahun 2008. 

Dari hasil penelitian diperoleh data responden termuda berusia 27 

tahun dan responden tertua berusia 56 tahun. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar anggota KUD berpotensi untuk aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan dan usaha yang dijalankan KUD 

khususnya dalam pengambilan kredit pada KUD. 

c. Pendidikan  

Tingkat pendidikan yang dimaksud di sini adalah tingkat 

pendidikan yang diukur dari tingkat pendidikan formal yang pernah 

ditempuh. Biasanya orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang 

tinggi cenderung akan mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

menyerap hal-hal baru lebih banyak dibandingkan dengan orang yang 

tingkat pendidikannya rendah. 

Dari hasil penelitian didapat data responden dengan tingkat 

pendidikan terendah adalah tamat SD dan tingkat pendidikan tertinggi 

adalah tamat akademi atau Perhuruan tinggi/ D3 tamat. 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No. Tingkat Pendidikan  Jumlah Responden 

(orang) 

Prosentase 

1. 

2.  

3. 

4. 

SD 

SMP/ SLTP 

SMA/ SLTA 

PT/ Akademi 

16 

32 

27 

5 

20 % 

40 % 

33.75 % 

6.25 % 

Jumlah  80 100 % 

Sumber : Data Primer Yang Diolah 

Tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa distribusi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak terdapat pada 

responden yang menamatkan SMP/ SLTP yaitu sebanyak 32 orang atau 
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40%. Diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan tamat SMA 

sebanyak 27 orang atau 33,75 %. Untuk urutan selanjutnya adalah 

responden dengan tingkat pendidikan tamat SD sebanyak 16 orang atau 

20%, kemudian jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan 

tertinggi adalah responden yang menamatkan PT/D3 yaitu hanya 5 

orang atau 6.25 % saja menempati urutan terkecil. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KUD 

adalah SLTP dan SMA namun hanya sedikit anggota KUD yang 

berpendidikan tinggi.  

d. Pelayanan KUD 

Pelayanan koperasi pada anggota adalah jasa yang diberikan oleh 

koperasi dalam memajukan usaha anggotanya. Semakin baik pelayanan 

yang diberikan KUD pada anggotanya maka akan semakin banyak 

anggota yang mengambil keputusan untuk mengambil kredit pada 

KUD. Dalam penelitian ini pelayanan  diukur berdasarkan persepsi atau 

penilaian anggota dalam kemudahan dalam memperoleh kredit.  

Tabel 4.8 

Penilaian Anggota Terhadap Pelayanan KUD dalam  

Pengambilan Kredit 

 

No

.  

Penilaian Anggota Jumlah Responden 

(orang) 

Prosentase 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

3. 

Kepuasan terhadap Pelayanan 

4 Ya (Puas)  

4 Kadang – kadang (Sedang) 

4 Tidak 

Kemudahan memperoleh kredit 

4 Ya (mudah) 

4 Kadang – kadang (Sedang)  

4 Tidak (Sulit)  

Keberhasilan memperoleh kredit 

  

42 

20 

18 

 

17 

44 

19 

 

 

52.5  % 

25 % 

22,5 % 

 

21,25 % 

   55 % 

  23,75 % 
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4 Ya (selalu) 

4 Kadang – kadang (Sedang)  

4 Tidak (Sulit)  

28 

39 

13 

35 % 

48,75 % 

16,25 

Sumber : Data Primer Yang Diolah 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa untuk kemudahan 

memperoleh kredit dari KUD, sebagian besar responden menyatakan 

sedang yaitu sebanyak 55 %. Sedangkan untuk kepuasan pelayanan, 

sebagian besar responden sebanyak 52,5 % menyatakan bahwa puas 

dengan pelayanan KUD. Dalam pemenuhan kebutuhan anggota 

sebagian besar mengatakan sedang yaitu 39 orang atau 48,75 %. 

Tingkat pelayanan KUD yang semakin baik dalam hal ini 

keberhasilan memperoleh kredit semakin tinggi, maka tingkat kepuasan 

anggota akan meningkat. Ditunjukkan pada tingkat keberhasilan 

anggota memperoleh kredit lebih besar yaitu 35 %  mengatakan ya 

(mendapatkan kredit) dibandingkan dengan yang tidak hanya 16,5%. 

Berpengaruh pada kepuasan anggota yang mengatakan puas dengan 

pelayanan KUD yaitu 52.5 %.  Dibandingkan yang mengatan tidak 

hanya 22,5 %. 

e. Tingkat Bunga 

Tingkat bunga adalah bunga yang ditetapkan oleh masing – 

masing KUD kepada pengambil kredit. Berapa tingkat bunga yang 

diberikan oleh KUD akan mempengaruhi pengambilan kredit oleh 

anggotanya. 

Tabel 4.9 

Tingkat Suku Bunga yang Diberikan KUD 

 

No.  Tingkat suku bunga 

(persen per bulan) 

Jumlah Responden  

(orang) 

Prosentase 
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1. 

2. 

3. 

4.  

1,7 % 

1,8 % 

2 % 

3% 

32 

24 

19 

5 

40 % 

30  % 

23,75 % 

6,25 % 

Jumlah  80   100 % 

Sumber : Data Primer Yang Diolah 

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat 

bunga yang diberikan KUD yaitu 1,7 % adalah sebanyak 40 orang atau 

40%. Sedangkan antara 1,8 % adalah sebanyak 24 orang atau 30 %. 

Yang 2 % adalah sebanyak 19 orang atau 23,75 %, dan 3 % adalah 

sebanyak 5 orang atau 6,25%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat bunga akan berpengaruh 

pada pengambilan keputusan anggota dalam mengambil kredit pada 

KUD. Dengan tingkat bunga yang rendah, maka akan semakin besar 

pengambilan kredit pada KUD. 

2. Analisis Data  

Analisis data ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar 

pengaruh Pendapatan, Usia, Pendidikan, Pelayanan KUD dan Tingkat 

Suku Bunga berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Anggota 

dalam Pengambilan Kredit pada KUD di Daerah Boyolali.  Model analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan adalah 

sebagai berikut : 

Y =   C +  X1 +  X2 +  X3  +  X4  +  X5     

Dimana :  

Y    : Pengambilan Kredit 

X1  : Pendapatan  

X2  : Usia (tahun) 

X3  : Pendidikan 

X4  : Pelayanan di KUD 

X5  : Tingkat Suku Bunga 
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Tabel 4.10 

Analisis Regresi Berganda 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 07/23/09   Time: 04:09   

Sample: 1 80    

Included observations: 80   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 32315.90 1196295. 0.027013 0.9785 

X1 0.687619 0.156420 4.395993 0.0000 

X2 40179.49 14039.11 2.861968 0.0055 

X3 98698.92 35838.64 2.753981 0.0074 

X4 192505.6 78003.17 2.467920 0.0159 

X5 -1228027. 422686.8 -2.905288 0.0048 

          
R-squared 0.515664     Mean dependent var 2643750. 

Adjusted R-squared 0.482938     S.D. dependent var 1111487. 

S.E. of regression 799237.1     Akaike info criterion 30.09274 

Sum squared resid 4.73E+13     Schwarz criterion 30.27139 

Log likelihood -1197.710     F-statistic 15.75727 

Durbin-Watson stat 2.057192     Prob(F-statistic) 0.000000 

          
Sumber: data primer, diolah dengan program Eviews 

 

Dari hasil analisa Regresi di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y  = 0,687619 X1 + 40179,49 X2 + 98698,92 X3 + 192505,6 X4  

– 1228027 X5 + 32315,90 
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a. Uji Statistik 

Uji statistik ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran atau 

kepalsuan dari hipotesis nol. Ada tiga uji statistik yang dilakukan 

yaitu : 

 

 

i. Uji t 

Uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial 

untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji t yang dilakukan pada masing-

masing variabel independen adalah sebagai berikut : 

a. Pendapatan (X1) 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

diperoleh t-hitung sebesar 4,395993 dan t tabel sebesar 1,99 

(df=74), karena t-hitung lebih besar dibanding dengan t tabel ini 

berarti t hitung terletak pada daerah tolak, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang positif antara 

tingkat pendapatan terhadap pengambilan kredit oleh anggota 

KUD. Selain dilihat dari t-nya, uji t juga dapat dilihat dari 

probabilitasnya sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, ini 

berarti koefisien regresi dari pendapatan signifikan pada tingkat 

5%. 

b. Usia (X2) 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

diperoleh t-hitung sebesar 2,861968 dan t tabel sebesar 1,99 

(df=74), karena t-hitung lebih besar dibanding dengan t tabel ini 

berarti t hitung terletak pada daerah tolak, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang positif antara 

tingkat usia terhadap pengambilan kredit oleh anggota KUD. 

Selain dilihat dari t-nya, uji t juga dapat dilihat dari 
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probabilitasnya sebesar 0,00554 yang lebih kecil dari 0,05, ini 

berarti koefisien regresi dari usia signifikan pada tingkat 5%. 

c. Pendidikan (X3) 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

diperoleh t-hitung sebesar 2.753981 dan t tabel sebesar 1,99 

(df=74), karena t-hitung lebih besar dibanding dengan t tabel ini 

berarti t hitung terletak pada daerah tolak, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang positif antara 

tingkat pendidikan terhadap pengambilan kredit oleh anggota 

KUD. Selain dilihat dari t-nya, uji t juga dapat dilihat dari 

probabilitasnya sebesar 0,0074 yang lebih kecil dari 0,05, ini 

berarti koefisien regresi dari pendidikan  signifikan pada tingkat 

5%. 

d. Pelayanan di KUD (X4) 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

diperoleh t-hitung sebesar 2,467920 dan t tabel sebesar 1,99 

(df=74), karena t-hitung lebih besar dibanding dengan t tabel ini 

berarti t hitung terletak pada daerah tolak, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang positif antara 

pelayanan di KUD  terhadap pengambilan kredit oleh anggota 

KUD. Selain dilihat dari t-nya, uji t juga dapat dilihat dari 

probabilitasnya sebesar 0,0159 yang lebih kecil dari 0,05, ini 

berarti koefisien regresi dari pelayanan  signifikan pada tingkat 

5%. 

e. Suku Bunga (X5) 

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

diperoleh t-hitung sebesar -2.905288 dan t tabel sebesar 1,99 

(df=74), karena t-hitung lebih kecil dibanding dengan t tabel ini 

berarti t hitung terletak pada daerah terima, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang negatif 

antara suku bunga di KUD  terhadap pengambilan kredit oleh 
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anggota KUD. Selain dilihat dari t-nya, uji t juga dapat dilihat 

dari probabilitasnya sebesar 0.0048 yang lebih kecil dari 0,05, 

ini berarti koefisien regresi dari pelayanan  signifikan pada 

tingkat 5%. 

ii. Uji F Statistik  

Uji F adalah uji terhadap koefisien regresi parsial secara 

bersama-sama. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel independen yang ada secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependennya atau untuk mengetahui apakah persamaan 

model cukup eksis untuk digunakan. 

Dari hasil perhitungan komputer program Eviews dapat 

disusun tabel uji F seperti berikut : 

 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Serentak) 

 

F Stat 

(hitung) 
DF 

F tabel 

a = 5% 
Probabilitas Keterangan Kesimpulan 

15,75727 k -1 = 4; 

n - k = 76 

2,48 0,0000 F stat > F tabel F signifikan 

Sumber: data primer, diolah dengan program Eviews 

 Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut  

H0 : tidak ada pengaruh secara signifikan antara pendapatan, usia, 

tingkat pendidikan, pelayanan di KUD dan tingkat suku 

bunga secara bersama-sama terhadap keputusan pengambilan 

kredit. 

H1 : ada pengaruh secara signifikan antara pendapatan, usia, tingkat 

pendidikan, pelayanan di KUD dan tingkat suku bunga secara 

bersama-sama terhadap keputusan pengambilan kredit. 
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Dengan menggunakan tingkat keyakinan tertentu diperoleh 

nilai F-tabel. Kriteria pengambilan keputusan : 

c. Jika F-hitung > F-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. 

Berarti semua variabel yang digunakan sebagai penduga secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap keputusan 

pengambilan kredit. 

d. Jika F-hitung < F-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. 

Berarti semua variabel yang digunakan sebagai penduga secara 

bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan 

pengambilan kredit. 

Gambar 4.1 

Kurva Uji Koefisien Secaraserentak (Uji F) 

  

  

 

 

  

       

 

Pada Gambar diatas tampak nilai F hitung = 15,75727 

berada pada daerah penolakan Ho yaitu lebih dari F tabel pada 

derajat kebebasan  pembilang k-1 (5-1) = 4 lawan penyebut n-k 

(80-4) = 76 yaitu 2,48 maka Ho ditolak atau hasil uji F signifikan. 

Atau karena Probabilitas F = 0,000000 lebih kecil dari 0,05 atau 

kurang dari 5% maka uji F signifikan. Artinya dapat dikatakan 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen keputusan pengambilan kredit. 

iii. Koefisien determinasi R2  

Koefisien determinasi (R square) atau R2 digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh variasi dari variabel bebas dapat 

menerangkan dengan baik variasi dari variabel terikat. Jika R2 

Ho diterima Ho ditolak 

F tabel 
2,48 

F hitung 
15,75727 
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mendekati nol, maka  variabel bebas tidak menerangka dengan 

baik variasi dari variabel terikatnya. Jika R2 mendekati satu, maka 

variasi dari variabel tersebut dapat menerangkan dengan baik dari 

variabel terikat.  

Koefisien determinasi (R square) atau R2 prediksi atau 

proporsi variabel tak bebas yang mampu dijelaskan oleh variabel 

bebas secara bersama-sama. Dari hasil regresi diperoleh nilai 

koefisien determinasi (R square) =. 0,515664 Ini artinya 51,56 % 

keputusan pengambilan kredit dapat dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel pendapatan, usia, pendidikan, pelayanan di KUD dan 

Tingkat suku bunga secara bersama-sama. Sedang yang 47,61% 

dipengaruhi  oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini.  

b. Uji Asumsi Klasik 

Persamaan yang baik dalam ekonometrika harus memilki sifat 

BLUE (Best Linhear Unbiased Estimated) (Gujaradi, 1999:153). 

Untuk mengetahui apakah persamaan sudah memiliki sifat BLUE 

maka perlu dilakukan Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 

dilakukan adalah uji autokorelasi, Heteroskedastisitas dan Uji 

Multikolinieritas. 

i. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan 

pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan 

kesalahan pengganggu pada periode yang lain, hal ini 

mengakibatkan terjadinya autokorelasi maka kita akan memperoleh 

nilai bias dalam mengestimasikan, ditujukan adanya varian yang 

besar. Alat uji yang digunakan adalah uji Durbin Watson (DW), 

untuk menguji gejala autokorelasi terlebih dahulu ditentukan nilai 

krisis dalam dl dan du, dimana dl = batas bawah dan du = batas 

atas.  
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Dalam penelitian ini pengujian Autokorelasi dengan uji Durbin 

Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka 

hipotesis nol di tolak, yang berarti terdapat autokorelasi 

b. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol 

diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Jika d terletak antara dL dan dU atai diantara (4-dU) dan (4-

dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.  

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel Statistik Durbin 

Watson yang bergantung dari banyaknya observasi dan banyaknya 

variabel yang menjelaskan. 

Dalam penelitian ini k = 5 dan n = 80 maka dari tabel 

Durbin Watson diperoleh Nilai dL = 1,230 dan dU = 1,786. 

 

 

 

 

Tabel 4.12 

Analisis Durbin Watson  

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/09   Time: 06:50   

Sample: 1 80    

Included observations: 80   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 32315.90 1196295. 0.027013 0.9785 

X1 0.687619 0.156420 4.395993 0.0000 

X2 40179.49 14039.11 2.861968 0.0055 

X3 98698.92 35838.64 2.753981 0.0074 

X4 192505.6 78003.17 2.467920 0.0159 

X5 -1.23E+08 42268680 -2.905288 0.0048 
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R-squared 0.515664     Mean dependent var 2643750. 

Adjusted R-squared 0.482938     S.D. dependent var 1111487. 

S.E. of regression 799237.1     Akaike info criterion 30.09274 

Sum squared resid 4.73E+13     Schwarz criterion 30.27139 

Log likelihood -1197.710     F-statistic 15.75727 

Durbin-Watson stat 2.057192     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

Sumber: data primer, diolah dengan program Eviews 

 

Dari hasil perhitungan analisis Durbin-Watson dengan 

program Eviews diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 

2,057192.  

Gambar 4.2 

Daerah Penerimaan Ho 

 

 

 

 

 

 

Dari analisis perhitungan Uji Durbin Watson diperoleh nilai 

DW sebesar 2,057192. Dari gambar 4.1 diperoleh kesimpulan 

bahwa nilai DW berada di daerah antara dU dan 4 – dU artinya 

menerima Ho yang berarti tidak terjadi autokorelasi dalam regresi 

linier berganda. 

ii. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian Heterokedastisitas dilakukan untuk melihat 

apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau 

tidak. Hal tersebut dilambangkan sebagai berikut. 

E = (U2i)Q2 

Dimana :   Q2 = varian 

  i = 1, 2, 3,…n 

Menolak Ho 
bukti 
autokorelasi 
positif 

Daerah  
keragu- 
raguan 

Menerima Ho 
tidak ada 

autokorelasi 

Daerah  
keragu- 
raguan 

Menolak Ho 
bukti 
autokorelasi 
negatif 

0 dl 
1,230 

dU 
1,786 2,057 

DW 

4-dU 
2,214 

4-dL 
2,77 

4 
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Apabila di dapat varian yang sama maka asumsi 

homokedastisitas (penyebaran yang sama diterima). 

Untuk menentukan ada tidaknya heterokedastisitas dapat 

dilihat pada nilai koefisien Regresi pada persamaan. Apakah t-

hitung < t-tabel, maka HO. diterima dengan kata lain menunjukkan 

adanya homokedastis, sebaliknya diterimanya H1 menunjukkan 

adanya heterokedastisitas. 

Dari analisis Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan 

program Eviews diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Analisis Asumsi Klasik Uji Heterokedastisitas 

 

Dependent Variable: RES_1   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/09   Time: 07:08   

Sample: 1 80    

Included observations: 80   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 841130.5 648234.1 1.297572 0.1985 

X1 -0.050586 0.084759 -0.596822 0.5524 

X2 -5913.498 7607.349 -0.777340 0.4394 

X3 22098.40 19419.82 1.137930 0.2588 

X4 42011.28 42267.43 0.993940 0.3235 

X5 -20813698 22904052 -0.908734 0.3664 

     
     R-squared 0.048690     Mean dependent var 639139.6 

Adjusted R-squared -0.015587     S.D. dependent var 429744.8 

S.E. of regression 433081.1     Akaike info criterion 28.86728 

Sum squared resid 1.39E+13     Schwarz criterion 29.04593 

Log likelihood -1148.691     F-statistic 0.757498 

Durbin-Watson stat 2.322564     Prob(F-statistic) 0.583317 

     
     

Sumber: data primer, diolah dengan program Eviews 

Dari hasil analisis Uji heterokedastisitas dengan bantuan 

program Eviews diperoleh nilai t untuk X1 sebesar -0,050586;         

t untuk X2 sebesar -5913,498;  t untuk X3 sebesar 22098,40;          

t untuk X4 sebesar 42011,28 dan t untuk X5 sebesar -20813698. 

Sedangkan t tabel dengan a = 5% dan df = n – 2 = 78 sebesar 

1,991. Maka semua t statistik kurang dari t tabel maka Ho diterima 

dengan kata lain menunjukkan adanya homokedastis, dan 

sebaliknya tidak terjadi adanya heterokedastisitas. 
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iii. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu/lebih 

variabel independen terdapat kolerasi/hubungan dengan variabel 

independen lainnya, dengan kata lain satu/lebih variabel 

independennya merupakan suatu fungsi linear dari variabel 

independen yang lain. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dilakukan 

pengujian dengan metode Klein, yaitu dengan membandingkan 

nilai (r)², X1;….;X11 Apabila nilai R² >  (r)² berarti tidak ada gejala 

multikolinieritas dan apabila R² < (r)² maka berarti terdapat gejala 

multikolinieritas. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 Pendapatan (X1) Usia (X2) Pendidikan (X3) Pelayanan (X4) Tinkat Bunga (X5) 

X1 1 0.0519722573137749 0.156877437811112 0.116526682201645 -0.184559582751274 

X2 0.0519722573137749 1 0.0883601809295307 0.198735385581694 -0.141794364025648 

X3 0.156877437811112 0.0883601809295307 1 0.0825737592331131 0.056150222195964 

X4 0.116526682201645 0.198735385581694 0.0825737592331131 1 -0.271914466767433 

X5 -0.184559582751274 -0.141794364025648 0.056150222195964 -0.271914466767433 1 

Sumber: data primer, diolah dengan program Eviews 

 Dengan diketahui matrik korelasi di atas maka uji multikolinearitas dapat 

dilakukan yaitu dengan membandingkan r2 dengan R2. Berikut ini hasil uji 

multikolinearitas. 

 

 

 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel (r)² R² Kesimpulan  

X1X2   0.051972 0.515664 Tidak Ada 
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X1X3 

X1X4 

X1X5 

X2X3 

X2X4 

X2X5 

X3X4 

X3X5 

X4X5 

0.156877 

0.116526 

-0.184559 

0.088360 

0.198735 

-0.141794 

0.082573 

0.056150 

-0.271914 

0,71496 

0,71496 

0,71496 

0,71496 

0,71496 

0,71496 

0,71496 

0,71496 

0,71496 

Tidak Ada 

Tidak Ada 

Tidak Ada 

Tidak Ada 

Tidak Ada 

Tidak Ada 

Tidak Ada 

Tidak Ada 

Tidak Ada  

 

Dari tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa nilai R² > (r)² berarti tidak 

ada gejala multikolinieritas. 
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  Interpretasi Secara Ekonomi 

Dari hasil analisa dan pembahasan tersebut di atas, dapat 

diintrepretasikan bahwa secara ekonomi pengambilan kredit oleh anggota 

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh pendapatan terhadap pengambilan kredit pada KUD 

Kabupaten Boyolali  

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendapatan dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5% berpengaruh positif terhadap 

pengambilan keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada 

KUD. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka kecenderungan aktif 

dalam kegiatan di KUD semakin tinggi termasuk pengambilan kredit 

pada KUD. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan koefisien regresi 

sebesar 0,687619. Nilai koefisien regresi tersebut  memberikan makna 

bahwa pada kondisi cateris paribus. Jika Jumlah pendapatan 

meningkat sebesar satu satuan, maka pemberian kredit moleh KUD 

kabupaten Boyolali mnengalami peningkatan sebesar 0,687619 

satuan. Dapat juga dikatakan jika rata-rata jumlah pendapatan 

meningkat Rp. 100.000,- maka pemberian kredit akan meningkat 

sebesar Rp. 687.762,-. 

2. Pengaruh Tingkat bunga terhadap pengambilan kredit pada KUD 

Kabupaten Boyolali  

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tingkat bunga dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5% berpengaruh negatif terhadap 

pengambilan keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada 

KUD. Semakin tinggi tingkat bunga maka semakin sedikit anggota 

berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan kredit pada KUD. 

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan koefisien regresi sebesar -

1228027. Nilai koefisien regresi tersebut  memberikan makna bahwa 

pada kondisi cateris paribus. Jika Jumlah tingkat bunga meningkat 

sebesar satu satuan, maka pemberian kredit oleh KUD kabupaten 

Boyolali mengalami penurunan sebesar 1228027 satuan. Dapat juga 
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dikatakan jika rata-rata tingkat bunga meningkat 2% maka pemberian 

kredit akan menurun sebesar Rp. 2.456.054,-. 

3. Pengaruh usia terhadap pengambilan kredit pada KUD Kabupaten 

Boyolali  

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel usia dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5% berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada KUD. Semakin 

tinggi usia maka kecenderungan kebutuhan yang meningkat dalam 

kebutuhannya. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan koefisien 

regresi sebesar 40179,49. Nilai koefisien regresi tersebut  memberikan 

makna bahwa pada kondisi cateris paribus. Jika usia meningkat 

sebesar satu tahun, maka pemberian kredit oleh KUD kabupaten 

Boyolali mengalami peningkatan sebesar 40179,49 satuan. Dapat juga 

dikatakan jika rata-rata usia meningkat 2 tahun  maka pemberian 

kredit akan meningkat sebesar Rp. 80358,98 

4. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengambilan kredit pada KUD 

Kabupaten Boyolali  

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendidikan  dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5% berpengaruh positif terhadap 

pengambilan keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada 

KUD. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi dalam 

pengambilan kredit pada KUD. Berdasarkan hasil penelitian di 

dapatkan koefisien regresi sebesar 192505,6. Nilai koefisien regresi 

tersebut  memberikan makna bahwa pada kondisi cateris paribus. Jika 

Jumlah pendapatan meningkat sebesar satu satuan, maka pemberian 

kredit oleh KUD kabupaten Boyolali mengalami peningkatan sebesar 

192505,6 satuan. Dapat juga dikatakan jika rata-rata tingkat 

pendidikan meningkat 1 tingkatan maka pemberian kredit akan 

meningkat sebesar Rp. 192505,6. 

5. Pengaruh pelayanan terhadap pengambilan kredit pada KUD 

Kabupaten Boyolali  
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Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pelayanan dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5% berpengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan anggota dalam pengambilan kredit pada KUD. Semakin 

baik pelayanan maka semakin tinggi dalam pengambilan kredit pada 

KUD. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan koefisien regresi 

sebesar 192505,6. Nilai koefisien regresi tersebut  memberikan makna 

bahwa pada kondisi cateris paribus. Jika tingkat pelayanan baik , 

maka pemberian kredit oleh KUD kabupaten Boyolali mengalami 

peningkatan sebesar 192505,6 satuan.  

6. Pengaruh pendapatan, tingkat bunga, usia, pendidikan,  dan pelayanan 

pada tingkat signifikansi 5% bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap pengambilan kredit pada KUD Kabupaten Boyolali. Atau 

dengan kata lain probablitas F sebesar 0,0000,dan nilai F statistik 

sebesar 15,75727 lebih besar jika dibanding T-tabel sebesar 2,48. Jadi  

HO ditolak dan HA diterima, Berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap keputusan pengambilan 

kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  66 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 80 anggota koperasi 

Unit Desa (KUD) yang mengambil kredit, maka dapat diambil kesimpulan dan 

saran sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

1. Variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan kredit Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Boyolali. 

Variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kredit 

koperasi dibuktikan oleh nilai t hitung variabel pendapatan sebesar 

4,395993 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,99 (df=74) dengan 

tingkat signifikansi 5%. Variabel pendapatan berpengaruh positif 

ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi variabel pendapatan sebesar  

0.687619. 

2. Variabel usia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan 

kredit Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Boyolali. Variabel usia 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kredit koperasi dibuktikan 

oleh nilai t hitung variabel usia sebesar 2,861968 yang lebih besar dari 

nilai t tabel sebesar 1,99 (df=74) dengan tingkat signifikansi 5%. Variabel 

pendapatan berpengaruh positif ditunjukkan dengan besarnya koefisien 

regresi variabel pendapatan sebesar  40179,49. 

 

3. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan kredit Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Boyolali. 

Variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

kredit koperasi dibuktikan oleh nilai t hitung variabel tingkat pendidikan 

memiliki nilai t sebesar 2.753981 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 

1,99 (df=74) dengan tingkat signifikansi 5%. Variabel tingkat pendidikan 

berpengaruh positif  terhadap pengambilan kredit koperasi ditunjukkan 

dengan besarnya koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar   

98698,92. 
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4. Variabel tingkat pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan kredit Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Boyolali. 

Variabel tingkat pelayanan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

kredit koperasi dibuktikan oleh nilai t hitung variabel tingkat pelayanan 

memiliki nilai t sebesar 2,467920 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 

1,99 (df=74) dengan tingkat signifikansi 5%. Variabel tingkat pelayanan 

berpengaruh positif  terhadap pengambilan kredit koperasi ditunjukkan 

dengan besarnya koefisien regresi variabel tingkat pelayanan sebesar   

192505,6. 

5. Variabel tingkat bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengambilan kredit Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Boyolali. 

Variabel tingkat bunga kredit berpengaruh signifikan terhadap 

pengambilan kredit koperasi dibuktikan oleh nilai t hitung variabel tingkat 

bunga kredit sebesar -2.905288 yang lebih kecil dari nilai -t tabel sebesar 

1,99 dengan tingkat signifikansi 5%. Variabel tingkat bunga kredit 

berpengaruh negatif ditunjukkan dengan besarnya koefisien regresi 

variabel pendapatan sebesar  – 1228027. 

6. Secara bersama-sama kelima variabel pendapatan, usia, pendidikan, 

pelayanan, dan tingkat suku bunga dengan tingkat signifikansi 5% dalam 

penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kredit di 

Koperasi Unit desa (KUD) di kabupaten Boyolali. 

B. Saran 

1. Koperasi dapat meningkatkan pelayanan terhadap anggota yaitu dengan 

mempermudah prosedur pemberian kredit dengan tingkat bunga yang 

kompetitif dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian. 

2. Faktor pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan kredit KUD di Kabupaten Boyolali, maka disarankan agar 

para anggota KUD supaya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, 

dengan cara menambah pendapatan dengan melakukan usaha yang dapat 

menambah pendapatan tiap-tiap anggota. Tiap anggota KUD diharapkan 
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dapat menangkap peluang bisnis yang bernilai ekonomi, sehingga akan 

menambah pendapatan mereka. 
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ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/09   Time: 08:10   

Sample: 1 80    

Included observations: 80   
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.403785 0.325194 -4.316769 0.0000 

X1 0.059374 0.019157 3.099265 0.0027 

X2 0.016892 0.003739 4.517222 0.0000 

X3 0.057193 0.018258 3.132520 0.0025 

X4 0.294712 0.032708 9.010261 0.0000 

X5 -0.102746 0.021922 -4.686965 0.0000 

     
     R-squared 0.697006     Mean dependent var 0.837500 

Adjusted R-squared 0.676533     S.D. dependent var 0.371236 

S.E. of regression 0.211138     Akaike info criterion -0.200575 

Sum squared resid 3.298851     Schwarz criterion -0.021923 

Log likelihood 14.02301     F-statistic 34.04579 

Durbin-Watson stat 2.024336     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ANALISIS ASUMSI KLASIK 

Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

Dependent Variable: RES_1   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/09   Time: 08:12   

Sample: 1 80    

Included observations: 80   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.304777 0.192038 1.587071 0.1168 

X1 -0.006785 0.011313 -0.599733 0.5505 

X2 -0.002004 0.002208 -0.907630 0.3670 

X3 0.002501 0.010782 0.231957 0.8172 

X4 -0.030385 0.019315 -1.573093 0.1200 

X5 0.021179 0.012945 1.636018 0.1061 

     
     R-squared 0.090313     Mean dependent var 0.159461 

Adjusted R-squared 0.028848     S.D. dependent var 0.126522 

S.E. of regression 0.124684     Akaike info criterion -1.254033 

Sum squared resid 1.150408     Schwarz criterion -1.075381 

Log likelihood 56.16130     F-statistic 1.469338 

Durbin-Watson stat 1.769958     Prob(F-statistic) 0.210132 

     
      

 

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

 

 

Dependent Variable: RES_1   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/09   Time: 08:12   

Sample: 1 80    

Included observations: 80   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.304777 0.192038 1.587071 0.1168 

X1 -0.006785 0.011313 -0.599733 0.5505 

X2 -0.002004 0.002208 -0.907630 0.3670 

X3 0.002501 0.010782 0.231957 0.8172 

X4 -0.030385 0.019315 -1.573093 0.1200 

X5 0.021179 0.012945 1.636018 0.1061 

     
     R-squared 0.090313     Mean dependent var 0.159461 

Adjusted R-squared 0.028848     S.D. dependent var 0.126522 

S.E. of regression 0.124684     Akaike info criterion -1.254033 

Sum squared resid 1.150408     Schwarz criterion -1.075381 

Log likelihood 56.16130     F-statistic 1.469338 

Durbin-Watson stat 1.769958     Prob(F-statistic) 0.210132 
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