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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Terbentuk dan Perkembangan KUD Tani Wilis 

KUD (Koperasi Unit Desa) Tani Wilis Kecamatan Sendang merupakan 

koperasi yang bergerak diberbagai bidang usaha yang meliputi penggilingan padi 

(RMU), pelayanan listrik, pabrik pengolahan makanan ternak (PMT), pertokoan, 

produksi susu sapi perah, dan simpan pinjam. KUD Tani Wilis didirikan pada 

tanggal 17 Februari 1973 dengan bentuk sebagai Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 

dan mulai terbentuk menjadi Koperasi Unit Desa pada tanggal 14 Juli 1980. Pada 

awal dibentuknya koperasi hanya memiliki kegiatan usaha dalam bidang 

peternakan sapi perah dan produksi susu.  

Pada tanggal 18 Agustus 1981, KUD masuk menjadi anggota Gabungan 

Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Pusat di Jakarta. Pada bulan Desember 1982, 

KUD menjadi anggota Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Provinsi Jawa 

Timur dengan nomor anggota 425.  

Sampai saat ini, KUD Tani Wilis berhasil meraih prestasi pada bidang 

perkoperasian tingkat kabupaten maupun provinsi. Tahun 1988, KUD menjadi 

juara III dalam Prestasi Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung 

dalam bidang Perkoperasian dan kenaikan jumlah keanggotaan KUD. Tahun 1989 

menjadi juara I dalam Bidang Pembangunan Perkoperasian Daerah Tingkat II 

Kabupaten Tulungagung. Tahun 1990 KUD dikukuhkan menjadi “KUD 

MANDIRI”. Tahun 2000 menjadi juara II Koperasi Produsen Tingkat Provinsi 
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Jawa Timur. Tahun 2005 menjadi juara I KUD Berprestasi Tingkat Kabupaten 

Tulungagung. Tahun 2009 menjadi juara I Koperasi Berprestasi kategori koperasi 

produsen tingkat Kabupaten Tulungagung. 

KUD Tani Wilis mempunyai arti nama yang mangandung maksud dan 

tujuan di dalam wada koperasi yang di ilhami oleh semangat kebersamaan dan 

kekeluargaan bertekad maju bersama dengan memberdayakan potensi alam yang 

subur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk meraih kesejahteraan atau 

kemakmuran anggotanya. Tani yang berarti jenis pekerjaan atau mata pencaharian 

yang lazim dilaksanakan oleh warga pedesaan atau pergunungan yang meliputi 

pertanian tanaman pangan termasuk holtikultura, pertanian perkebunan, 

peternakan dan perikanan. Wilis diambil dari nama gunung yang menaungi 

wilayah kecamatan Sendang, Wilis juga berarti warna hijau yang identik dengan 

kesuburan dan kemakmuran. Potensi wilayah kerja KUD Tani Wilis meliputi 

seluruh wilayah pemerintahan kecamatan Sendang yang terdiri dari 11 Desa 

dengan jumlah anggota sebanyak 1.582 orang. 
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Gambar 4.1 

Peta Wilayah Kecamatan Sendang 

 
Sumber : Data Sekunder, 2017 

KUD Tani Wilis yang berlokasi di Desa Dono, Kecamatan Sendang 

memiliki kondisi wilayah daerah pegunungan dengan ketinggian antara 450m 

sampai dengan 1.150m dari permukaan air laut. Kecamatan Sendang saat ini 

sudah dapat dikatakan cukup maju dari sisi ekonomi, agraris, dan wisata 

meskipun letak kecamatan yang jauh dari perkotaan. Kondisi yang cukup sejuk 

dan cenderung dingin sangat cocok untuk usaha sapi perah dan produksi susu. 

Sapi perah dan produksi susu merupakan unit usaha dominan dari KUD Tani 

Wilis. Pada awal berdirinya, KUD Tani Wilis mendapatkan bantuan sapi perah 

sebanyak 1.000 ekor dan sampai saat ini sapi perah yang dimiliki sebanyak 4.400. 
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Produksi susu yang dihasilkan setiap harinya dapat mencapai kurang lebih 24-45 

ton susu per harinya dan 10 ton susu dari sapi perah yang dikelola Kelompok Tani 

Sapi Perah dan semuanya diserap oleh Nestle. KUD Tani Wilis sudah lama 

melakukan kerjasama dengan pabrik susu Nestle sebagai supplier susu segar.  

Pengembangan yang dilakukan KUD Tani Wilis untuk meningkatkan 

produksi susu anggotanya, koperasi memberikan bantuan berupa subsidi dan 

gratis. Koperasi juga rutin mengadakan pelatihan, diklat atau pembinaan kepada 

petugas dan anggota kelompok. Saat ini KUD Tani Wilis sudah memproduksi 

makanan ternak sendiri. Pemasaran susu murni KUD Tani Wilis tidak hanya di 

Kabupaten Tulungagung, pabrik Nestle Malang dan Jakarta sudah menjalin 

kerjasama untuk mengambil stok susu setiap harinya. Ke depannya, KUD Tani 

Wilis merencanakan untuk memproduksi susu siap minum sebagai langkah 

pengembangan pasar. 

Selain unit usaha sapi perah dan produksi susu, KUD Tani Wilis juga 

mempunyai unit bidang usaha lainnya yaitu unit penggilingan padi, unit 

pelayanan listrik, unit pabrik pengolahan makanan ternak, unit pertokoan, dan unit 

simpan pinjam. Keuntungan dari unit usaha KUD Tani Wilis selalu meningkat 

dari tahun ke tahun. Pada tabel 4.1 dapat dilihat perkembangan volume usaha dan 

sisa hasil usaha KUD Tani Wilis selama 5 tahun terakhir. Menurut salah satu 

pengurus, unit simpan pinjam sudah mempunyai omzet kurang lebih sampai 2 

milyar setiap bulannya. 
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Tabel 4.1 

Perkembangan Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha KUD Tani Wilis 

No. Tahun Volume  Usaha Sisa Hasil Usaha  (SHU) 

1. 2012 47.425.718.222,92 291.069.465,89 

2. 2013 56.384.239.424,81 344.511.894,31 

3. 2014 66.118.160.731,18 430.680.963,56 

4. 2015 71.978.105.543,27 472.522.953,13 

5. 2016 78.751.891.990.,60 504.651.735.,26 

Sumber: Data Sekunder, 2017 

 

4.1.2. Lokasi KUD Tani Wilis 

Kantor KUD Tani Wilis Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, 

berada pada Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. 

 

4.1.3. Visi Misi KUD Tani Wilis 

Visi organisasi seringkali dirancang untuk menyatakan aspirasi dari 

kepemimpinan eksekutif. Pernyataan visi menyajikan maksud strategis organisasi 

yang didesain untuk menfokuskan energi dan sumber daya organisasi untuk 

mencapai masa depan yang diinginkan. Misi organisasi adalah pernyataan luas 

dan unk untuk membedakan satu organisasi dengan organisasi lain yang sejenis 

dan mengidentifikasikan lingkup operasinya dalam hal produk, pasar, serta 

teknologi (Robinson, 2007). Berikut adalah visi dan misi dari KUD Tani Wilis : 

Visi : 

Menjadi organisasi ekonomi yang kuat berwibawa serta mendapat 

dukungan penuh anggota dan masyarakat. 
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Misi : 

1. Membangun kesadaran anggota dan masyarakat untuk menolong 

dirinya sendiri dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan sosialnya 

melalui kehidupan berkoperasi. 

2. Meningkatkan daya saing dan mengembangkan pasar bagi produk 

barang maupun jasa yang dihasilkan oleh anggota dan masyarakat serta 

melayani kebutuhan ekonominya secara berkelanjutan melalui unit-unit 

usaha yang dikelola dengan profesional. 

 

4.1.4. Struktur Organisasi KUD Tani Wilis 

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara bagian-bagian atau antara atasan dan bawahan dalam badan usaha atau 

organisasi. Struktur organisasi KUD Tani Wilis Kecamatan Sendang Kabupaten 

Tulungagung berbentuk fungsional. Organisasi diuraikan berdasarkan bagian atau 

unit-unit sesuai dengan fungsinya, dimana fungsi tersebut saling berkaitan dan 

dibantu oleh staff yang mengawasi fungsi-fungsi tersebut. Adapun struktur 

organisasi KUD Tani Wilis Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi KUD Tani Wilis 

 

 

Sumber: Data Sekunder, 2017 
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4.1.5. Deskripsi Pekerjaan (Job Description) dan Wewenang KUD Tani 

Wilis 

1. Pengurus Koperasi 

Tugas pengurus koperasi: 

a. Mengelola organisasi dan usaha koperasi; 

b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana 

pendapatan dan anggaran belanja koperasi; 

c. Menyelenggarakan rapat anggota; 

d. Melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan rapat anggota; 

e. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; 

f. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib’ 

g. Mencatat setiap transaksi anggota; 

h. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus; 

i. Meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelenggarakan 

pendidikan bagi anggota. 

Wewenang pengurus koperasi: 

a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 

b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan AD dan ART; 

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan 

koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota; 

d. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana usaha; 

e. Rencana pengangkatan pengelola atas persetujuan rapat anggota. 
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2. Pengawas Koperasi 

Tugas pengawas koperasi: 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 

koperasi; 

b. Melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada rapat anggota. 

Wewenang pengawas koperasi: 

a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi; 

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 

 

3. Manajer Koperasi 

Tugas manajer koperasi: 

a. Melaksanakan usaha koperasi; 

b. Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan & belanja koperasi 

kepada pengurus; 

c. Memberikan pelayanan usaha kepada anggota; 

d. Membuat studi kelayakan usaha koperasi; 

e. Membuat laporan perkembangan usaha koperasi. 

Wewenang manajer koperasi: 

a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan pengurus; 

b. Meningkatkan prestasi kerja karyawan. 
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4.2. Gambaran Umum Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 50 

responden yang telah memenuhi kriteria penelitian di KUD Tani Wilis Sendang. 

Kemudian akan dilakukan deskripsi dengan hasil penelitian dari responden 

berdasarkan jenis kelamin, masa kerja, dan pendidikan terakhir. 

 

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran umum karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

responden, dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase % 

1. Laki-laki 40 80,0 

2. Perempuan 10 20,0 

 Jumlah 50 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 50 responden, 

mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 40 orang dengan persentase 

80% dan responden perempuan berjumlah 10 orang dengan persentase 20%. 

Responden yang berjenis kelamin perempuan masih sedikit yang memiliki jabatan 

tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki karena lingkungan yang 

membutuhkan mobilitas tinggi dan jenis pekerjaan dari bidang usaha cukup berat 

apabila dikerjakan oleh perempuan.  
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4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Gambaran umum karakteristik responden berdasarkan masa kerja, dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Data Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Frekuensi Persentase % 

1. 5-10 Tahun 3 6,0 

2. 11-15 Tahun 7 14,0 

3. 16-20 Tahun 18 36,0 

4. 21-25 Tahun 13 26,0 

5. 26-30 Tahun 6 12,0 

6. 31-35 Tahun 2 4,0 

7. 36-40 Tahun 1 2,0 

 Jumlah 50 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui dari 50 responden, mayoritas 

18 orang telah bekerja selama 16-20 tahun dengan persentase 36,0%. KUD Tani 

Wilis telah beroperasi selama kurang lebih 37 tahun, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden telah bekerja sejak masa berkembangnya 

KUD tersebut dan sudah ahli dalam bidang pekerjaan masing-masing. Terdapat 

pula responden yang memiliki masa kerja sama dengan 37 tahun yang berarti 

responden tersebut telah bekerja sejak awal terbentuknya KUD Tani Wilis. 

Responden yang memiliki masa kerja lebih sama dengan 37 tahun dapat 

disimpulkan telah bekerja sejak berdirinya KUD Tani Wilis dan mengetahui 

lingkungan operasional dan strategisnya. 
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4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Gambaran umum karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase % 

1. SMP 1 2,0 

2. SMA 31 62,0 

3. Diploma 5 10,0 

4. Sarjana (S1) 12 24,0 

5. Magister (S2) 1 2,0 

 Total 50 100,0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui dari 50 responden, mayoritas 

memiliki tingkat pendidikan terakhir pada SMA berjumlah 31 orang dengan 

persentase 62,0%. Tingkat pendidikan terakhir Diploma berjumlah 5 orang 

dengan persentase 10,0%. Tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) berjumlah 12 

orang dengan persentase 24,0% dan tingkat pendidikan terakhir Magister (S2) 

berjumlah 1 orang dengan persentase 2,0%. Responden yang memiliki pendidikan 

terakhir pada jenjang Magister (S2) memiliki posisi yang lebih tinggi daripada 

responden yang memiliki tingkat pendidikan dibawahnya. Selain mempengaruhi 

posisi, tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi gaji yang akan diperoleh. 

 

4.3. Distribusi Frekuensi dan Deskripsi Variabel 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, maka dapat 

diperoleh distribusi frekuensi dan deskripsi variabel. Dalam pengumpulan data 

dalam penelitian ini, digunakan skala likert dengan skor 1 sampai 5 yang dinilai 

dari jawaban setiap responden. Selanjutnya dilakukan pencarian nilai kategori dari 

masing-masing variabel dari responden yang dilakukan dengan rumus : 
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Jarak Interval (i) = Skor tertinggi – Skor terendah 

Jumlah Kelas Interval 

= 5 – 1         

5   

= 0,8 

Dari interval kelas tersebut, maka diketahui batasan nilai masing-masing 

kelas sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Kategori Rata-Rata Variabel 

Interval Keterangan 

1,00 – 1,80 Sangat tidak setuju/sangat buruk/sangat rendah 

1,81 – 2,60 Jarang/tidak setuju/rendah 

2,61 – 3,40 Cukup/ragu-ragu 

3,41 – 4,20 Baik/setuju/sering/tinggi 

4,21 – 5,00 Sangat baik/sangat setuju/sangat sering 

Sumber: Supranto, 2000:64 

 

4.3.1. Distribusi Frekuensi dan Deskripsi Variabel Fleksibilitas Strategi (X) 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi dari 

variabel fleksibilitas strategi dengan menggunakan data dari kuesioner yang telah 

disebarkan kepada responden. Berdasarkan data yang terkumpul dari 6 item 

variabel tentang Fleksibilitas Strategi, diperoleh hasil tanggapan responden  yang 

ditampilkan pada tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Fleksibilitas Strategi (X) 

Indikator Item 

Jawaban Responden 

Rata-

rata 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

Perhatian X1.1 - - 7 14,0 12 24,0 27 54,0 4 8,0 3,56 

X1.2 - - 2 4,0 16 32,0 32 64,0 - - 3,60 

Rata-Rata Skor Indikator Perhatian 3,58 

Penilaian X1.3 - - 1 2,0 10 20,0 23 46,0 16 32,0 4,08 

X1.4 - - 2 4,0 12 24,0 26 52,0 10 20,0 3,88 

Rata-Rata Skor Indikator Penilaian 3,98 

Tindakan X1.5 - - - - 11 22,0 37 74,0 2 4,0 3,82 

X1.6 - - 4 8,0 11 22,0 30 60,0 5 10,0 3,72 

Rata-Rata Skor Indikator Tindakan 3,77 

Rata-Rata Skor Variabel Fleksibilitas Strategi (X) 3,78 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Dari tabel 4.6 hasil rata-rata untuk indikator perhatian diperoleh nilai 3,58. 

Berdasarkan nilai kelas interval, maka rata-rata indikator perhatian tersebut dapat 

dikategorikan ke dalam kategori baik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

perusahaan telah mampu memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan 

eksternal dan internal dan umpan balik negatif. Pada indikator perhatian terdapat 

item pernyataan keputusan diambil berdasarkan pengalaman kesuksesan masa lalu 

dan keputusan perusahaan bersifat rutinitas, positif, dan saling menguntungkan. 

Hasil rata-rata untuk indikator penilaian diperoleh nilai 3,98. Berdasarkan nilai 

kelas interval, maka rata-rata indikator penilaian tersebut dapat dikategorikan ke 

dalam kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan mampu 

mengumpulkan dan memberikan penilaian terhadap data negatif secara obyektif 

dan memperbaiki kelemahan perusahaan. Pada indikator penilaian terdapat item 

perbaikan dilakukan terhadap kelemahan perusahaan dan perusahaan memberikan 

perhatian atau kepedulian kepada tenaga kerja. Hasil rata-rata untuk indikator 

tindakan diperoleh nilai 3,77. Berdasarkan nilai kelas interval, maka rata-rata 
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indikator tindakan tersebut dapat dikategorikan ke dalam kategori baik. Hal ini 

dapat diartikan bahwa perusahaan mampu melakukan perubahan, memperkuat 

perubahan dan sadar dengan tantangan perusahaan. Pada indikator tindakan 

terdapat item pernyataan perusahaan memiliki opsi atau pilihan untuk menghadapi 

perubahan lingkungan di sekitarnya dan ketidakpastian lingkungan bisnis 

merupakan tantangan perusahaan. 

Nilai rata-rata untuk item kuesioner X1.1 sebesar 3,56, maka dapat 

diartikan sebagai responden setuju bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan 

KUD Tani wilis berdasarkan pengalaman kesuksesan dari masa lalu. Pengalaman 

kesuksesan masa lalu dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan 

pengambilan keputusan. Nilai rata-rata untuk item kuesioner X1.2 sebesar 3,60, 

maka dapat diartikan sebagai responden setuju bahwa keputusan yang diambil 

oleh KUD Tani wilis bersifat rutinitas, positif dan saling menguntungkan. 

Keputusan yang bersifat rutin dan saling menguntungkan yaitu seperti keputusan 

untuk melakukan pembelian bahan baku operasional dan keputusan tersebut 

menguntungkan bagi semua pihak. Nilai rata-rata untuk item kuesioner X1.3 

sebesar 4,08, maka dapat diartikan sebagai responden setuju bahwa kelemahan 

KUD Tani Wilis telah dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan dilakukan oleh 

KUD untuk terus meningkatkan kualitas dan persaingan di bisnis koperasi 

sehingga KUD Tani Wilis dapat menjadi salah satu KUD yang sukses dan cukup 

terkenal baik di Tulungagung maupun diluar Tulungagung. Nilai rata-rata untuk 

item kuesioner X1.4 sebesar 3,88, maka dapat diartikan sebagai responden setuju 

bahwa KUD Tani Wilis memberikan perhatian atau kepedulian kepada tenaga 

kerjanya. KUD Tani Wilis memberikan perhatian kepada tenaga kerjanya berupa 
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beberapa pelatihan yang berguna untuk kegiatan operasional KUD Tani Wilis. 

Dengan memberikan perhatian ke tenaga kerjanya, KUD Tani Wilis dapat 

meningkatkan tingkat loyalitas tenaga kerjanya dan menurunkan tingkat 

perputaran tenaga kerja. Nilai rata-rata untuk item kuesioner X1.5 sebesar 3,82, 

maka dapat diartikan sebagai responden setuju bahwa perusahaan memiliki opsi 

atau pilihan untuk menghadapi perubahan lingkungan di sekitarnya. Dengan 

adanya opsi atau pilihan untuk menghadapi perubahan lingkungan, KUD Tani 

Wilis dapat memilih keputusan apa yang cocok dengan perubahan yang terjadi. 

Nilai rata-rata untuk item kuesioner X1.6 sebesar 3,72, maka dapat diartikan 

sebagai responden setuju bahwa ketidakpastian lingkungan bisnis merupakan 

tantangan bagi KUD Tani Wilis. Kesadaran pengurus KUD Tani Wilis terhadap 

tantangan ketidakpastian lingkungan menjadi salah satu langkah KUD untuk 

melakukan perubahan dan bersaing dalam persaingan bisnis. 

Hasil rata-rata keseluruhan item pernyataan dalam variabel X yang 

terdapat pada Tabel 4.6 diperoleh nilai 3,78. Berdasarkan nilai kelas interval, 

maka rata-rata variabel X tersebut dapat dikategorikan ke dalam kategori setuju. 

Sehingga dapat diartikan bahwa fleksibilitas strategi di KUD Tani Wilis sudah 

fleksibel. 

Nilai rata-rata distribusi jawaban tertinggi dengan skor 4,08 terletak pada 

item X1.3 yang menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dilakukan terhadap 

kelemahan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUD Tani Wilis 

memperhatikan kelemahan perusahaan dan memperbaikinya yang berguna untuk 

bertahan dalam lingkungan bisnis sehingga KUD Tani Wilis dapat menjadi salah 

satu KUD yang sukses dan dapat bersaing. Sedangkan nilai rata-rata distribusi 
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terendah terletak pada item X1.1 dengan skor 3,56 yang menunjukkan bahwa 

pengambilan keputusan diambil berdasarkan pengalaman kesuksesan masa lalu. 

Hal ini dapat dikarenakan beberapa pengambilan keputusan tidak selalu 

didasarkan pada pengalaman kesuksesan masa lalu, tetapi ada pertimbangan hal-

hal lain yang mendasari pengambilan keputusan seperti data dan keadaan 

lingkungan. 

 

4.3.2. Distribusi Frekuensi dan Deskripsi Variabel Kinerja Perusahaan (Y) 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi dari 

variabel kinerja perusahaan dengan menggunakan data dari kuesioner yang telah 

disebarkan kepada responden. Berdasarkan data yang terkumpul dari 6 item 

variabel tentang Kinerja Perusahaan, diperoleh hasil tanggapan responden  yang 

ditampilkan pada tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Perusahaan (Y) 

Indikator Item 

Jawaban Responden 

Rata-

rata 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Netral Setuju Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

Profitabilitas Y1.1 - - - - 6 12,0 33 66,0 11 22,0 4,10 

Y1.2 - - 1 2.0 12 24,0 29 58,0 8 16,0 3,88 

Rata-Rata Skor Indikator Profitabilitas 3,99 

Tingkat 

Penjualan 

Y1.3 - - 2 4,0 13 26.0 31 62,0 4 8,0 3,74 

Y1.4 - - 2 4,0 12 24 32 64,0 4 8,0 3,76 

Rata-Rata Skor Indikator Tingkat Penjualan 3,75 

Modal  

Usaha 

Y1.5 - - 3 6,0 8 16,0 35 70,0 4 8,0 3,80 

Y1.6 - - 3 6,0 7 14,0 31 62,0 9 18,0 3,92 

Rata-Rata Skor Indikator Modal Usaha 3,86 

Rata-Rata Skor Variabel Kinerja Perusahaan (Y) 3,87 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Dari tabel 4.7 hasil rata-rata untuk indikator profitabilitas diperoleh nilai 

3,99. Berdasarkan nilai kelas interval, maka rata-rata indikator profitabilitas 
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tersebut dapat dikategorikan ke dalam kategori baik. Sehingga dapat diartikan 

bahwa perusahaan telah menghasilkan tingkat keuntungan dan penggunaan 

keuntungan dengan baik. Pada indikator profitabilitas terdapat item pernyataan 

keuntungan yang diperoleh selalu meningkat dari tahun ke tahun dan laba yang 

diperoleh sebagian digunakan untuk menambah modal. Hasil rata-rata untuk 

indikator tingkat penjualan diperoleh nilai 3,72. Berdasarkan nilai kelas interval, 

maka rata-rata indikator tingkat penjualan tersebut dapat dikategorikan ke dalam 

kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan sangat mampu 

memperoleh volume penjualan dan pertumbuhan penjualan dengan baik. Pada 

indikator tingkat penjualan terdapat item pernyataan jumlah unit produk terjual 

selalu meningkat dari tahun ke tahun dan tingkat pertumbuhan jumlah uang 

penjualan produk/jasa selalu meningkat. Hasil rata-rata untuk indikator modal 

usaha diperoleh nilai 3,86. Berdasarkan nilai kelas interval, maka rata-rata 

indikator modal usaha tersebut dapat dikategorikan ke dalam kategori baik. Hal 

ini dapat diartikan bahwa perusahaan mampu mengembalikan modal usaha dan 

menambah modal usaha dengan baik. Pada indikator modal usaha terdapat item 

pernyataan tingkat pengembalian modal usaha perusahaan cepat dan penambahan 

modal usaha meningkatkan hasil kerja. 

Nilai rata-rata untuk item kuesioner Y1.1 sebesar 4,10, maka dapat 

diartikan sebagai responden setuju bahwa keuntungan yang diperoleh KUD Tani 

Wilis selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penjualan produk KUD Tani Wilis yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

Nilai rata-rata untuk item kuesioner Y1.2 sebesar 3,88, maka dapat diartikan 

sebagai responden setuju bahwa laba yang diperoleh KUD Tani Wilis sebagian 
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digunakan untuk menambah modal. Modal digunakan untuk kebutuhan 

operasional unit bidang usaha dan keberlangsungan kegiatan operasional. Nilai 

rata-rata untuk item kuesioner Y1.3 sebesar 3,74, maka dapat diartikan sebagai 

responden setuju bahwa jumlah produk KUD Tani Wilis yang terjual selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional 

KUD Tani Wilis berjalan lancar dengan menghasilkan produk yang berkualitas 

dan dapat diterima konsumen sehingga konsumen terus membeli produk KUD 

Tani Wilis. Nilai rata-rata untuk item kuesioner Y1.4 sebesar 3,76, maka dapat 

diartikan sebagai responden setuju bahwa tingkat pertumbuhan jumlah uang 

penjualan produk dan jasa selalu meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

meningkatnya jumlah produk yang terjual akan meningkatkan pertumbuhan 

jumlah uang penjualan produk dan jasa. Nilai rata-rata untuk item kuesioner Y1.5 

sebesar 3,80, maka dapat diartikan sebagai responden setuju bahwa tingkat 

pengembalian modal usaha KUD Tani Wilis cepat. Tingkat pengembalian modal 

cepat dikarenakan meningkatnya penjualan KUD Tani Wilis. Nilai rata-rata untuk 

item kuesioner Y1.6 sebesar 3,92, maka dapat diartikan sebagai responden setuju 

bahwa penambahan modal usaha dapat meningkatkan hasil kerja. Hasil kerja 

dapat meningkat apabila modal untuk biaya operasional bertambah dan kegiatan 

operasional berjalan lancar. 

Hasil rata-rata keseluruhan item pernyataan dalam variabel Y yang 

terdapat pada Tabel 4.7 diperoleh nilai 3,87. Berdasarkan nilai kelas interval, 

maka rata-rata variabel Y tersebut dapat dikategorikan ke dalam kategori setuju. 

Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja di KUD Tani Wilis berada pada level baik 

dan mampu bertahan. 
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Nilai rata-rata distribusi jawaban tertinggi dengan skor 4,10 terletak pada 

item Y1.1 yang menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan 

selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa unit bidang 

usaha KUD Tani Wilis terus menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat 

diterima di anggota maupun masyarakat sehingga penjualan dan keuntungan terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan nilai rata-rata distribusi terendah 

terletak pada item Y1.3 dengan skor 3,74 yang menunjukkan bahwa jumlah 

produk yang terjual selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa penjualan produk meningkat dari tahun ke tahun tapi masih menjadi 

indikator kinerja yang rendah dibandingkan dengan indikator yang lainnya dan 

dapat disebabkan karena banyaknya KUD yang bergerak di bidang sapi perah dan 

susu murni. 

 

4.4. Pengujian Instrumen Penelitian 

4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur (kuesioner) 

yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur 

secara tepat (valid). Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila rhitung > rtabel 

dan taraf signifikansinya lebih kecil atau sama dengan 0,05. Menurut banyaknya 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 responden, maka rtabel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 0,279. Hasil uji validitas dari setiap variabel di 

dalam penelitian ditunjukkan pada tabel 4.8: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item rhitung rtabel Signifikansi Keterangan 

Fleksibilitas 

Strategi (X) 

X1.1 0.518 0,279 0,000 Valid 

X1.2 0,460 0,279 0,001 Valid 

X1.3 0,543 0,279 0,000 Valid 

X1.4 0,494 0,279 0,000 Valid 

X1.5 0,424 0,279 0,002 Valid 

X1.6 0,643 0,279 0,000 Valid 

Kinerja 

Perusahaan (Y) 

Y1.1 0,783 0,279 0,000 Valid 

Y1.2 0,730 0,279 0,000 Valid 

Y1.3 0,608 0,279 0,000 Valid 

Y1.4 0,762 0,279 0,000 Valid 

Y1.5 0,479 0,279 0,000 Valid 

Y1.6 0,404 0,279 0,004 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dalam 

kuesioner dikatakan valid karena telah memenuhi asumsi rhitung > rtabel dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsisten atau tidaknya jawaban 

dari responden dengan pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Variabel dapat 

dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar atau sama dengan 

0,6. Hasil uji validitas dari setiap variabel di dalam penelitian ditunjukkan pada 

tabel 4.9: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Fleksibilitas Strategi (X) 0,691 Reliabel 

Kinerja Perusahaan (Y) 0,676 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar atau sama dengan 0,6 maka 

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini bersifat reliabel. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal karena uji t dan uji 

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 

2006:110). Uji normalitas dapat dilihat melalui probability plot, histogram, dan 

pengujian Kolmogorov-Smirnov.  

Kriteria uji normalitas dengan probability plot adalah residual dikatakan 

berdistribusi normal apabila standardized residual menyebar sesuai dengan garis 

diagonal maka data berdistribusi normal namun apabila menyebar tidak sesuai 

dengan garis diagonalnya maka data berdistribusi tidak normal. Berikut ini hasil 

uji normalitas menggunakan grafik probability plot. 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Normalitas dengan Probability Plot 

 
 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan Gambar 4.3, probability plot terlihat bahwa standardized 

residual menyebar sesuai dengan garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. 

Kriteria uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov adalah apabila nilai 

Sig. > 0,05 maka residual dikatakan berdistribusi normal namun apabila nilai Sig 

< 0,05 maka residual dikatakan tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian 

disajikan pada Tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,638 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,810 

  Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, dapat terlihat nilai 

signifikansi sebesar 0,810 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual 

terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal. 

 

4.5.2. Hasil Uji Linearitas 

Uji linearitas adalah suatu analisis guna mengetahui apakah hubungan 

antar variabel cenderung mengikuti garis lurus atau tidak. Dapat dikatakan 

memiliki hubungan linear apabila signifikansi hitung lebih kecil dari alpha (0,05). 

Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Fleksibilitas Strategi (X) 

terhadap Kinerja Perusahaan (Y) 

0,032 Linear 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa antara variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen) menunjukkan bahwa model 

memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa hubungan berbentuk garis lurus (linear). 

 

4.6. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sarjono dan Julianita (2011:91) analisis regresi linier sederhana 

digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel bebas dan variabel terikat. 

Pada penelitian ini analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur 

pengaruh variabel strategi fleksibilitas (X) terhadap variabel kinerja perusahaan 

(Y). Hasil dari perhitungan analisis regresi linier sederhana dapa dilihat pada 

Tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

B 

(Constant) 16,803   

Fleksibilitas Strategi 

(X) 

0,282 2,266 0,028 

R 0,311  

R Square (R2) 0,097 

Adjusted R Square 0,078 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Persamaan regresi linier sederhana dari hasil pengujian adalah: 

Y =  α + bX 

Y =  16,803 + 0,282X 

Keterangan: 

 Y  : Kinerja Perusahaan 

 X  : Strategi Fleksibilitas 
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dengan intepretasi persamaan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta dari persamaan regresi tersebut sebesar 16,803. Hal ini 

menunjukkan apabila nilai dari fleksibilitas strategi (X) adalah 0, maka kinerja 

perusahaan (Y) akan bernilai konstan sebesar 16,804. 

2. Nilai koefisien regresi fleksibilitas strategi sebesar 0,282 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh variabel fleksibilitas strategi terhadap kenaikan kinerja 

perusahaan. Koefisien regresi bertanda positif menunjukkan fleksibilitas 

strategi berpengaruh searah terhadap kinerja perusahaan, yang artinya apabila 

fleksibilitas strategi (X) meningkat maka akan disertai dengan meningkatnya 

kinerja perusahaan (Y). 

Dari hasil koefisien regresi dapat diketahui bahwa variabel fleksibilitas 

strategi (X) mempunyai hubungan positif dan searah terhadap kinerja perusahaan 

(Y). 

 

4.7. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi betujuan untuk mengetahui besar kontribusi variabel 

bebas yaitu fleksibilitas strategi terhadap variabel terikat yaitu kinerja perusahaan. 

Apabila nilai R Square kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya apabila nilai R 

Square yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Untuk melihat persentase pengaruh antara variabel dapat dilihat pada R Square. 

Hasil perhitungan dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini: 
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Tabel 4.13 

Hasil R Square 

R R Square Adjusted R Square 

0,311 0,097 0,078 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Pada Tabel 4.13 di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0,097 atau 9,7%. Hal tersebut berarti variabel kinerja perusahaan 

dapat dijelaskan oleh variabel fleksibilitas strategi sebesar 9,7%, sedangkan 

sisanya (100% - 9,7% = 90,3%) dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas strategi hanya 

menyumbang sebesar 9,7% untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan sebesar 

90,3% dari faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Misalnya variabel 

pemasaran produk. 

 

4.8. Analisa Hipotesis Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat satu hipotesis yang akan diuji. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai sig. dengan alpha (α) atau 

dengan menbandingkan nilai thitung dengan ttabel. Hipotesis diterima apabila thitung > 

ttabel dan nilai sig. < alpha (α). Menurut banyaknya sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 50 responden, maka ttabel dalam penelitian ini adalah 

sebesar 2,011.  

Tabel 4.14 

Hasil Uji t 

Hipotesis thitung ttabel Sig. Keputusan 

Fleksibilitas strategi berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan KUD 
Tani Wilis Kecamatan Sendang 

Kabupaten Tulungagung 

2,266 2,011 0,028 Diterima 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil uji variabel fleksibilitas 

strategi (X) terhadap kinerja perusahaan (Y) menghasilkan nilai thitung > ttabel 

(2,266 > 2,011) dan hasil perbandingan nilai signifikansi variabel fleksibilitas 

strategi sebesar 0,028 yang berarti lebih kecil dari alpha (0,05) sehingga hipotesis 

diterima. Dengan demikian dalam penelitian ini hipotesis fleksibilitas strategi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan KUD Tani 

Wilis Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. 

 

4.9. Pembahasan Hasil Penelitian 

Koperasi Unit Desa memegang peranan penting bagi pembangunan desa 

dan perekonomian nasional. Koperasi Unit Desa dibentuk, diselenggarakan, dan 

dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya untuk menjamin kebutuhan 

dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dengan keberadaan koperasi unit 

desa diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa membaik. Koperasi unit 

desa pun tidak lepas dari persaingan ketat antara sesama koperasi dan perusahaan 

lainnya. Lingkungan eksternal bisnis yang berubah-ubah juga menjadi ancaman 

koperasi unit desa. Dalam menghadapi lingkungan eskternal yang berubah-ubah, 

koperasi unit desa perlu menerapkan fleksibilitas strategi agar terus dapat 

bersaing. Fleksibilitas strategi harus dilakukan secara menyeluruh di tiap 

tingkatan manajemen, mulai dari tingkat manajemen paling atas hingga tingkat 

manajemen paling bawah untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian  menunjukkan bahwa variabel 

fleksibilitas strategi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil tersebut dapat menyimpulkan bahwa fleksibilitas strategi dapat 
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menjadi variabel lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan 

mengimplikasikan bahwa semakin fleksibel strategi akan mendapatkan kinerja 

yang semakin bersaing. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Hardi Supeno pada tahun 2015 yang menyatakan 

bahwa semakin fleksibelnya strategi yang diterapkan manajer pada perusahaannya 

akan menghasilkan kinerja yang bersaing. Fleksibilitas strategi dapat dipandang 

sebagai potensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mencapai keberhasilan 

kinerja (Supeno, 2015). 

Fleksibilitas strategi yang diukur dengan menggunakan indikator 

perhatian, penilaian, dan tindakan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang 

diukur dengan indikator profitabilitas, tingkat penjualan, dan modal usaha. 

Pengaruh fleksibilitas strategi terhadap kinerja perusahaan dapat berupa 

meningkatnya profitabilitas dan penjualan serta modal usaha perusahaan. 

Perusahaan yang mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan eksternal dan 

merespon perubahan yang tidak terduga akan memiliki tingkat kinerja yang 

bersaing. Hal ini sesuai dengan teori Hunger dan Wheelen (2003) bahwa 

organisasi yang bersedia untuk melakukan eksperimen dan mampu belajar dari 

pengalamannya akan lebih sukses dibandingkan dengan organisasi yang tidak 

melakukannya. Profitabilitas dan penjualan perusahaan akan terus meningkat 

apabila perusahaan terus melakukan perbaikan terhadap kelemahan perusahaan, 

memperhatikan keinginan konsumen atau pasar dan sadar bahwa ketidakpastian 

lingkungan merupakan tantangan yang perlu dihadapi oleh perusahaan. 

Penambahan dan pengembalian modal usaha perusahaan dapat stabil ketika 

profitabilitas dan penjualan perusahaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Besar 
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kecilnya profitabilitas dan penjualan perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh 

bagaimana perusahaan memberikan perhatian atau kepedulian kepada karyawan 

perusahaan. Karyawan yang merasa puas dengan perhatian perusahaan akan 

mendukung penuh strategi perusahaan tersebut yang akan memberi dampak pada 

tingkat profitabilitas dan penjualan perusahaan. 

Pentingnya mempertahankan kinerja perusahaan tidak lepas dari 

konsistensi perusahaan dalam menerapkan kebijakannya dan memperhatikan 

kondisi lingkungan bisnis atau pesaing. Perusahaan yang mampu mengidentifikasi 

faktor perubahan lingkungan eksternal dan merespon perubahan yang tidak 

terduga akan memiliki tingkat kinerja yang bagus. 

 

4.10. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengukuran fleksibilitas strategi 

yaitu perhatian, penilaian, dan tindakan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Indikator penilaian dan tindakan seperti perusahaan selalu melakukan perbaikan 

terhadap kelemahan merupakan satu penilaian bagi KUD Tani Wilis untuk 

mempertahankan eksistensi di dunia bisnis dan mempertahankan fleksibilitas 

strategi. Agar fleksibilitas strategi tersebut terus meningkat perusahaan perlu 

meningkatkan hal yang menjadi indikator pengukuran fleksibilitas strategi. 

Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh KUD Tani Wilis berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Variabel Fleksibilitas Strategi (X) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang memiliki nilai paling 

rendah adalah perhatian. KUD Tani Wilis perlu meningkatkan indikator 
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perhatian dengan cara meningkatkan cara pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada pengalaman kesuksesan masa lalu dan keputusan perusahaan 

bersifat rutinitas, positif dan saling menguntungkan. Meningkatkan 

pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dapat 

dengan cara melakukan komunikasi secara rutin dan sesi sharing. 

Komunikasi rutin tentang pengalaman kesuksesan masing-masing individu 

dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pengambilan 

keputusan yang didasarkan pada kesuksesan masa lalu ataupun kebijakan. 

Komunikasi dan sharing yang dilakukan secara rutin dapat juga 

memunculkan informasi pasar tentang produk dan jasa yang menyimpang 

atau tidak. Dengan mengetahui informasi tersebut, perusahaan dapat 

memperhatikan dan memberikan umpan balik dari pasar. Dengan 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperhatikan umpan balik 

akan meningkatkan fleksibilitas strategi pada KUD Tani Wilis. 


