
 
 
 
 

MANAGERIAL SKILL ASSESSMENT PADA PENGELOLA 
KOPERASI SUSU SEGAR DI WILAYAH JAWA TIMUR 

 

 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 

Oleh : 

Mufid Zamroni  

0810550167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

 2014  
 



 
 
 
 

MANAGERIAL SKILL ASSESSMENT PADA PENGELOLA 
KOPERASI SUSU SEGAR DI WILAYAH JAWA TIMUR 

 

 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Oleh : 

Mufid Zamroni 

0810550167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
 
 

     PROGRAM STUDI  PETERNAKAN  
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2014 





i 

 

RIWAYAT HIDUP 
 

Penulis lahir di Ponorogo pada hari Senin tanggal 12 Desember 1988. Setelah 
menamatkan Sekolah Dasar, penulis langsung nyantri dan tabarrukan di beberapa pesantren di 
Jawa Timur disamping sekolah formal. Selama menempuh pendidikan mulai dari SLTP 
hingga PT, penulis aktif dalam organisasi yang terdapat di sekolah dan kampus. Mulai dari 
OSIS, UKM, BEM, IAAS dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). 
 

Penulis melanjutkan pendidikan tingggi dengan mengikuti jalur SNMPTN (Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)  program IPC pada tahun 2008 dan diterima di 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif 
mengikuti seminar, diklat, organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan, diantaranya mengikuti 
Asia Pacific Climate Change 2010 di United Nation Bangkok Thailand, DeCGG-Workshop 
Strengthening Citizens Role in Local Governance German, International Conference Wisdom 
2010 “Local Wisdom Inspiring Global Solution’’    Universitas Gadjah Mada – Indonesia, 
VIV Asia 2011‘‘ The world’s most promising meeting point to boost your future  Business 
from Feed to Meat’’  BITEC – Bangkok Thailand. 



ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi yang berjudul: ”Managerial Skill Assessment 
Pada Pengelola Koperasi Susu Segar Di Wilayah Jawa Timur”  yang disusun sebagai syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang. 

 Penulisan laporan ini tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan  tanpa bantuan dan 
kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Zaenal Fanani, MS selaku dosen pembimbing pertama yang 
telah memberikan arahan ditengah – tengah kesibukan sebagai Ketua Program 
WASANTANAS  Sekolah Pascasarjana UB.. 

2. Bapak Dr.Ir. Bambang Ali Nugraha, MS.DAA yang telah memberikan bimbingan 
dan arahan selaku pembimbimbing kedua. 

3. Prof. Dr. Ir. Kusmartono selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang. 

4. Dr.Ir. Imam Tohari, MP selaku penguji yang telah memberikan saran yang 
membangun. 

5. Dr.Ir. Puguh S,MS selaku penguji yang telah bersedia hadir ditengah kesibukan 
sebagai staff ahli Pembantu Rektor III. 

6. Ayah dan Ibu tercinta serta keluarga yang telah memberikan kasih sayang, doa dan 
motivasi kepada penulis. 

7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kelurga Besar Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Komisariat Peternakan Brawijaya atas 
semua dinamika yang memberikan warna. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Laporan Skripsi.  
 

 Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan laporan ini. Penulis 
mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Laporan Skripsi 
ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah wawasan yang lebih 
luas dimasa yang akan datang. 

  

 

             
         Malang, Januari  2014 

          

             
         Penulis           



 

iii 

 

MANAGERIAL SKILL ASSESSMENT AT DAIRY COOPERATIVE COMMITTEE 
EAST JAVA OF AREA 

 

ABSTACT 

The study was conducted at the Dairy Cooperative Pujon , KUD DAU , and KUD 
Karangploso which included members of the Cooperative GKSI East Java . Data collection 
was performed with time for one month, the month of May 23-June 23 , 2013. Considerations 
underlying the site selection are : First , in Malang are the largest fresh dairy cooperatives 
throughout East Java province , this is evidenced by the data below . Second , the presence of 
primary cooperatives ( GKSI ) in Malang regency has an organizational structure in there.The 
purpose of this study is to describe the application of management skills in cooperative 
processes of large scale, medium scale and small scale , and to determine differences in the 
application of management skills on a cooperative process large scale, medium scale and 
small scale.The research method used was a descriptive case study method is attempted to 
analyze the Managerial Skill Assessment At Fresh Dairy Cooperative business in East Java. 
Conclusion Based on research conducted in three cooperatives in general be concluded It is 
recommended that the institutional activities and cooperative efforts can run as expected and 
not obsolete should be held about the changes , improvement of human resources, the 
issuance of special regulations on the employment , the Articles of Association and other SOP 
for performance of duties for,Supervisors,Managers and Members . 
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MANAGERIAL SKILL ASSESSMENT PADA PENGELOLA KOPERASI SUSU 

SEGAR DI WILAYAH JAWA TIMUR 

RINGKASAN 

 

 

Penelitian dilakukan pada Koperasi Susu Pujon, KUD DAU, dan KUD Karangploso 

dimana Koperasi tersebut tergabung dalam anggota GKSI Jawa Timur. Pengambilan data 

dilakukan dengan  waktu selama satu bulan yaitu pada bulan 23 Mei- 23 Juni 2013. 

Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut adalah: Pertama, di Kabupaten 

Malang  terdapat koperasi susu segar terbesar di seluruh Provinsi Jawa Timur, hal ini 

dibuktikan dengan data dibawah. Kedua, terdapatnya koperasi primer (GKSI) di wilayah 

Kabupaten Malang yang memiliki struktur organisasi di dalamnya.Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendiskripsikan penerapan proses managemen ketrampilan pada Koperasi skala 

besar, skala menengah dan skala kecil, dan untuk mengetahui perbedaan penerapan proses 

managemen ketrampilan pada Koperasi skala besar, skala menengah dan skala kecil.Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian  studi kasus diskriptif yaitu  mencoba 

menganalisis.Managerial Skill Assessment Pada Pengelola Koperasi Susu Segar Di Jawa 

Timur.Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga Koperasi secara umum 

didapat  kesimpulan sebagai berikut Penerapan managemen ketrampilan di tiga koperasi ada 

perbedaan signifikan. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji anova, dan untuk mengetahui 

koperasi mana yang menunjukkan perbedaan dilanjut dengan uji duncunt.Agar kegiatan 

kelembagaan dan usaha di koperasi dapat berjalan maksimal sesuai harapan dan rekomendasi 

RAT sebaiknya diadakan  perbaikan SDM, diterbitkannya peraturan khusus kekaryawanan, 

Anggaran Dasar dan SOP lainnya untuk pelaksanaan tugas bagi Pengurus, Pengawas, 

Pengelola dan Anggota. 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

            Saat ini kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin masih terjadi dan   pemerataan 

ekonomi belum sepenuhnya menyentuh sampai pelosok desa. Kita ketahui bahwa sebagian 

besar penduduk Indonesia tinggal didaerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil 

karena lahan yang terbatas dan sempit. Semua masyarakat pedesaan masih berorientasi pada 

cara meningkatkkan ekonomi hampir semua sibuk untuk bekerja seperti 

bertani,berdagang,berternak dan lain-lain (Soetandyo Wignjosoebroto).  

Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas 

utama dalam rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak maka 

jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal 

perekonomian.Salah satu unit usaha yang diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi 

bangsa, khususnya ekonomi pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD), yang telah 

terbentuk di masing-masing desa. Dasar terbentuknya KUD di masing-masing desa tersebut 

untuk menggerakkan roda ekonomi pedesaan dan juga untuk menunjang pembangunan desa. 

Terbentuknya KUD di masing-masing desa, diharapkan mampu membantu masyarakat desa 

guna memberikan rasa aman, nyaman dan terpercaya dalam melakukan roda usaha ekonomi 

pedesaan. Salah satunya adalah Koperasi susu segar.  

Pesatnya perkembangan industri susu segar dalam negeri selama periode 1979-1996 

tidak terlepas  dari berbagai kebijaksanaan yang kondusif. Tahun 1983 pemerintah 

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertanian, Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM. SKB tersebut Industri 

Pengolah Susu (IPS) diwajibkan menyerap susu segar dalam negeri sebagai pendamping dari 

susu impor untuk bahan baku. Proporsi penyerapan susu segar dalam negeri ditetapkan dalam 

bentuk rasio susu, yaitu perbandingan antara pemakaian susu segar dalam negeri dan susu 

impor yang harus dibuktikan dalam bentuk bukti serap. Dalam peta perdagangan 

internasional produk-produk susu, saat ini Indonesia berada pada posisi sebagai net-

consumer. Sampai saat ini industri pengolahan susu nasional masih sangat bergantung pada 

impor bahan baku susu. Jika kondisi tersebut tidak dibenahi dengan membangun sebuah 

sistem agribisnis yang berbasis peternakan, maka Indonesia akan terus menjadi negara 

pengimpor hasil ternak khususnya susu sapi. Konsumsi susu masyarakat Indonesia hanya 8 
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liter/kapita/tahun itu pun sudah termasuk produk-produk olahan yang mengandung susu. 

Konsumsi susu negara tetangga saperti Thailand, Malaysia dan Singapura rata-rata mencapai 

30 liter/kapita/tahun, sedangkan negara-negara Eropa sudah mencapai 100 liter/kapita/tahun. 

Seiring dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah 

penduduk Indonesia, dapat dipastikan bahwa konsumsi produk-produk susu oleh penduduk 

Indonesia akan meningkat. Dari hal yang diuraikan tersebut diharapkan para pelaku Koperasi 

susu dapat melakukan terobosan dalam berkompetisi. 

1.2   Rumusan Masalah 

            Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, dan tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan 

usaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi 

pada khususnya, adalah dengan mengoptimalkan Koperasi Unit Desa (KUD) semaksimal 

mungkin, salah satunya pada aspek kemampuan managerial. 

             Masalah yang ingin dibahas penulis dalam penelitian ini adalah kemampuan/ 

keterampilan pengelola Koperasi susu segar di wilayah Jawa Timur. Baik secara sotf skill 

maupun hard skill assessment dari masing-masing koperasi.Dengan membandingkan 

pengelolaan dari 3(tiga) bagian klasifikasi koperasi 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mendiskripsikan penerapan proses managemen ketrampilan dari tiga 

Koperasi skala besar,menengah dan kecil. 

2. Untuk mengetahui penerapan proses managemen ketrampilan pada masing-

masing Koperasi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi koperasi dalam melaksanakan 

managerial skill assessment. 

2. Sebagai bahan informasi atau sumbangan wawasan terhadap pentingnya 

penerapan  konsep MSDM terhadap kinerja koperasi melalui peningkatan skill. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Era globalisasi dan liberalisasi perdaganggan, menjadikan bahan baku impor lebih 

mudah didapatkan dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik, yang juga 

terjadi pada produk susu segar. Liberalisasi ini tentu dapat mematikan peternakan rakyat 

terutama peternakan sapi perah pedesaan. Produksi susu segar di Indonesia pada saat ini 

sedang mengalami penurunan karena rendahnya jumlah susu yang disetorkan peternak 

kepada koperasi. 

 

Koperasi sebagai wadah bagi peternak mempunyai kewajiban untuk melindungi 

peternak dari ancaman liberalisasi tersebut. Susu yang disetorkan dari koperasi ke IPS harus 

memenuhi standar kualitas yang dilihat dari uji terhadap tingkat protein, lemak, Ph dan 

mikroorganisme, sehingga melalui koperasi standar ini bisa diterapkan dan bias diterima 

pasar. Karena anggota koperasi yang merupakan peternak akan mendapatkan bimbingan 

mengenai hal tersebut bila pihak koperasi mempunyai rancangan kerja yang terarah dan 

terukur. Pengelola Koperasi harus memenuhi standar tersebut dengan menetapkan suatu 

kerangka kerja kedepan yang visioner dengan (Planing,Organizing,Actuating,Controlling). 

Konsep POAC ini dijadikan sebagai langkah penentu arah gerak koperasi kemana akan 

dibawa sesuai dengan yang diharapkan,khususnya rekomendasi RAT. Pengelola Koperasi 

harus paham betul dengan yang  dimaksud managerial skill, dimana disitu nanti akan 

berbicara kepemimpinan, komitmen, organisasi, interpersonal proses dan produk. 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian 
 

Koperasi  Susu 

 
• Penilaian Kinerja 

Pengelola Koperasi yang 
berasal dari tiga koperasi 
susu 

Kinerja yang dijalankan  sama atau tidak antar pengelola 
koperasi 

Penerapan Managerial Skill 

1. Ketrampilan Tehnis 
2. Ketrampilan Interpersonal 
3. Ketrampilan Konseptual/organisasi 
4. Ketrampilan Politik/kepemimpinan 

 

Soft skill : 

a. Interpersonal skill. 
b. Self skill 

 

Hard skill : 

a.Pengetahuan desain 
produk. 

b.Mengembangkan sesuai 
teknologi 
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Usaha kecil, menengah dan koperasi memiliki peran yang sangat  strategis dalam 

memperkuat dan meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan.Guna memperkuat peran, potensi dan  peluang usaha kecil 

yang seluas-luasnya dalam memperkuat struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur, tidak 

cukup hanya dengan kebijakan pemerintah dalam membina dan mengembangkan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saja yang harus disempurnakan. Tidak cukup dengan 

hal itu saja tetapi yang lebih penting lagi adalah adanya sebuah managemen lembaga 

pendukung yang dapat dan mampu memberikan berbagai layanan yang berkualitas, relevan, 

cepat, tepat yang siap melayani dan membantu mengatasi berbagai kebutuhan dan 

permasalahan yang dihadapi para UMKM saat ini, misalnya pelatihan softskill maupun 

hardskill. 

Agar tidak menimbulkan kegagalan atau kesalahan dalam pengelolaan pengelola 

koperasi, perlu dibuat adanya semacam pengawasan/ penilaian untuk melakukan evaluasi dan 

pengambilan tindakan konstruktif. Koperasi sebagaimana selayaknya badan usaha yang lain, 

dalam suatu kurun waktu perlu melakukan control. Kontrol atau pengawasan ke dalam 

bertujuan untuk melihat sampai  seberapa jauh  kinerja  yang dicapai dan kondisi kesehatan 

koperasi tersebut dalam beroperasi. Salah satu cara dalam melakukan pengawasan adalah 

dengan membuat suatu penilaian kinerja terhadap pengelola koperasi, dimana sebagai 

decision job action pada lembaga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

 Faizal Alam Islami (2012)  mengungkapkan tentang Analisis Pengaruh Hard Skill, Soft 

Skill dan Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga Penjualan (Studi Pada Tenaga Kerja Penjualan 

PT.Bumiputera Wilayah Semarang).  Kesulitan pihak manajemen perusahaan untuk meramalkan, 

memperkirakan dan memastikan keadaan di masa mendatang ialah terjadinya perubahan. Kehidupan 

perusahaan tidak terlepas dari bermacam perubahan baik itu yang bersumber dari lingkungan ekstern 

maupun lingkungan intern. Perubahan itu dapat berpengaruh negatif, dan dapat pula berpengaruh 

positif bagi usaha yang sedang dijalankan.  

Riska Devi Nur Arin (2013) mengungkapkan tentang Penilaian Kinerja Pemasok Susu Segar 

Menggunakan Metode Anaytic Network Process (ANP) Dan Rating Scale (Studi Kasus di Pusat 

Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Pasuruan).Susu merupakan pangan yang bergizi 

ditinjau dari kandungan proteinnya, sehingga bermanfaat menunjang pertumbuhan dan kesehatan 

tubuh. Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Pasuruan merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam pengolahan susu.Peningkatan kinerja diperlukan dalam peningkatan daya saing PKIS 

Sekar Tanjung Pasuruan. Salah satu factor yang mempengaruhi kinerja PKIS Sekar Tanjung 

Pasuruan adalah pemasoknya. 

2.2. Pengertian Koperasi 

Secara harfiah kata koperasi bearasal dari : Cooperation (latin) atau CO-operatie 

(Belanda) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerjasama atau 

kerjasama merupakan koperasi (Sri Edi Swasono). Koperasi adalah suatu perkumpulan yang 

didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya (Baswir,1997). Koperasi 

menurut Tjondrokusumo (1995) adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak di dalam 

bidang perekonomian, yang beranggotakan orang-orang yang umumnya berekonomi lemah yang 

bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak, kewajiban, melakukan suatu usaha yang 

bertujuan untuk kebutuhan para anggotanya. Pengertian koperasi menurut undang-undang No. 25 

Tahun 1992 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang 

atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama 

berdasar atas azas kekeluargaan. 
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Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi 

pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan dan 

untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat 

pedesaan (Azis, 1998). Widiyanti dan Junindhia (1998), menyatakan bahwa KUD adalah 

organisasi ekonomi dari satu unit desa yang terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan 

yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan produksi dan 

kehidupan di daerah pedesaan. Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan, hal ini sesuai 

dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dan sesuai dengan pedoman 

penghayatan dan pengamalan pancasila (Baswir, 1997). Adapun gambar struktur organisasi yang 

ideal sesuai Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Koperasi Dan 

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia sebagai berikut :  

 
 
 

 

 

 

 

 

    Gambar: 2. Strukur Koperasi 

2.2.1.  Tujuan dan Prinsip Koperasi 

Zaenuri (1999) menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah kesejahteraan yaitu suatu 

keadaan dimana antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan terjadi perimbangan. Undang-

undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan 

Anggota 

Anggota 

Manager 

Pengawas Pengurus 

Unit Unit Unit Unit Unit 
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kehidupan anggota dan lingkungan sekitarnya dan secara makro untuk meningkatkan 

kemakmuran bangsa Indonesia (Kholmi, 1999). Menurut Kholmi (1999) prinsip koperasi 

merupakan esensi dari dasar kerja sebagai badan usaha dan memiliki ciri khas dan jati diri 

koperasi yang membedakan dari badan usaha yang lain. Prinsip-prinsip koperasi adalah : 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota 

4. Adanya pembatasan bunga modal, berdasarkan atas keputusan rapat anggota  

5. Kemandirian 

2.2.2.   Penggolongan Koperasi  

Baswir (1997) menyatakan bahwa pengelompokan koperasi kedalam kelompok-

kelompok tertentu berdarkan kriteria dan karakteristik-karakteristik yang tertentu pula. Koperasi 

menurut bidang usahanya dikelompokkan menjadi : 

1. Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-

barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. 

2. Koperasi Produksi, adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan 

bahan baku menjadi barang setengah jadi. 

3. Koperasi Pemasaran , adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para 

anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. 

4. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang bergerak dalam 

bidang pemupukan simpanan para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali 

kepada anggota-anggota yang memerlukan bantuan modal. 

Bedasarkan jenis komoditinya, koperasi digolongkan sebagai berikut: 

1. Koperasi Ekstraktif, adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau 

memanfaatkan sumber-sumber alam yang langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah 

bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut. 

2. Koperasi Pertanian dan Peternakan, adalah koperasi yang melakukan usaha sehubungan 

dengan komoditi pertanian dan peternakan tertentu. 
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3. Koperasi Industri dan Kerajinan, adalah jenis koperasi yang melakukan usahanya dalam 

bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. 

4. Koperasi Jasa. 

2.2.3.  Kinerja Koperasi 

Drucker (1998) menyatakan bahwa kinerja adalah kemampuan dari suatu perusahaan 

dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang 

maksimal. Pace dan faules (1998) menyatakan bahwa kegaiatan yang paling lazim dinilai dalam 

suatu organisasi adalah kinerja karyawan yakni bagaimana ia melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peranan dalam organisasi.  

Dua jenis perilaku atau tugas-tugas pekerjaan mencangkup unsur-unsur penting yaitu 

tugas fungsional dan tugas perilaku. Tugas fungsional berkaitan dengan seberapa baik seorang 

pegawai menyelesaikan seluk beluk pekerjaan, termasuk terutama penyelesaian aspek-aspek 

teknis pekerjaan tersebut. Tugas perilaku berkaitan dengan seberapa baik pegawai menangani 

kegiatan antar personal dengan anggota lain termasuk mengatasi konflik, mengelola waktu, 

memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok dan bekerja secara mandiri. 

Manfaat penilaian kinerja adalah mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum, membantu pengambilan keputusan yang 

bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian, mengidentifikasi 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. 

 

2.3.  Definisi Manajemen Kinerja 

Menurut Baird (1986) definisi Manajemen Kinerja adalah suatu proses kerja dari 

kumpulan orang- orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana proses kerja ini 

berlangsung secara berkelanjutan dan terus- menerus. 

Menurut Direktorat Jenderal Anggaran (2008), manajemen kinerja merupakan suatu 

proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan 

performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan suatu organisasi. Pada implementasinya, 

manajemen kinerja tidak hanya berorientasi pada salah satu aspek, melainkan aspek-aspek 

terintegrasi dalam mendukung jalannya suatu organisasi. 
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Menurut Udekusuma (2007) Manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang 

dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa, 

sehingga baik tujuan individu maupun tujuan perusahaan dapat bertemu. Dalam hal ini bagi 

pekerja bukan hanya tujuan individunya yang tercapai tetapi juga ikut berperan dalam 

pencapaian tujuan organisasi, yang membuat dirinya termotivasi serta mendapat kepuasan yang 

lebih besar. 

Menurut Mulyadi (2006:416) kinerja (pervormance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu 

tertentu. Kinerja juga diterjemahkan sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi 

organisasi yang tertian dalam strategic planning suatu organisasi. 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun,karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola 

dan mengalokasikan sumber dayanya.Sedangkan tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku 

yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. 

 

2.3.1.   Pandangan Dasar Sistem Manajemen Kinerja 

Bacal (1998) mengungkapkan lima pandangan dasar dalam sistem manajemen kinerja.  

1. Model integratif untuk kinerja organisasi. Pada pandangan ini, manajemen kinerja 

sebagai suatu struktur sistem integratif yang saling berkesinambungan antar aspek. 

Sehingga, keberhasilan manajemen kinerja ditentukan oleh keseluruhan aspek yang 

ada dalam suatu organisasi, tidak ditentukan bagian perbagian. 

2. Fokus pada proses dan hasil. Manajemen kinerja menjadi suatu sistem yang tidak 

hanya berorientasi pada hasil (pandangan tradisional). Proses menjadi salah satu aspek 

penunjang yang penting dalam penentuan hasil yang baik. 

3. Keterlibatan pihak yang berkaitan dalam pencapaian tujuan. Pekerja sebagai subyek 

utama yang melakukan proses bisnis organisasi secara langsung. Maka dari itu, 

keterlibatan pihak yang berkaitan (pekerja) menjadi penunjang dalam pencapaian 

tujuan organisasi. 
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4. Penilaian kinerja objektif dan mengena pada sasaran. Manajemen kinerja mencakup 

penilaian kinerja objektif dan sesuai dengan sasaran tiap bagian organisasi yang 

berkaitan. Akhirnya, hal ini berpotensi pada dampak positif dari penilaian kinerja yang 

sukses dan terstruktur. 

5. Evaluasi dan pembelajaran antara atasan dan bawahan. Manajemen kinerja yang baik 

mampu menyediakan suatu hasil evaluasi kinerja terukur. Hasil evaluasi dapat 

memberikan informasi pada pihak terkait (atasan maupun bawahan). Informasi 

mengenai hasil evaluasi dapat menjadi sarana pembelajaran dan penentu tindakan 

perbaikan di masa mendatang. 

 

2.3.2.  Tujuan Managemen Kinerja 

Adapun tujuan dari manajemen kinerja adalah (Williams, 1998; Armstrong & Baron,  

2005; Wibisono, 2006): 

1. Mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. 

2. Mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. 

3. Membantu penentukan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja 

organisasi, kinerja tiap bagian dalam organisasi, dan kinerja individual. 

4. Meningkatkan kemampuan organisasisecara keseluruhan dengan perbaikan 

berkesinambungan  

5. Mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur, dengan semangat, dan 

produktif sehingga hasil kerja optimal. 

 

2.4.        Definisi Softskill dan Hardskill 

  Soft skill adalah Ketrampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain 

(Interpersonal skills) dan ketrampilan dalam mengatur dirinya sendiri (Intrapersonal skills) yang 

mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Konsep tentang soft skill sebenarnya 

merupakan pengembangan dari konsep yang selama ini dikenal dengan istilah kecerdasan 

emosional (emotional intelligence). Secara garis besar soft skill bisa digolongkan ke dalam dua 

kategori : intrapersonal dan interpersonal skill. Intrapersonal skill mencakup : self awareness 

(self confident, self assessment, trait dan preference, emotional awareness) dan self skill 

(improvement, self control, trust, worthiness, time/source management, proactivity, conscience). 
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Sedangkan interpersonal skill mencakup social awareness (political awareness, developing 

others, leveraging diversity, service orientation, empathy dan social skill (leadership,influence, 

communication, conflict management, cooperation, team work, synergy) Kelemahan dibidang 

soft skill yaitu berupa karakter yang melekat pada diri seseorang. Butuh usaha keras untuk 

mengubahnya. Namun demikian soft skill bukan sesuatu yang stagnan. Kemampuan ini bisa 

diasah dan ditingkatkan seiring dengan pengalaman kerja. Ada banyak cara meningkatkan soft 

skill. Salah satunya melalui learning by doing. Selain itu soft skill juga bisa diasah dan 

ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar manajemen. 

Meskipun satu cara ampuh untuk meningkatkan soft skill adalah dengan berinteraksi dan 

melakukan aktivitas dengan orang lain. 

Berikut ini soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja, antara lain : 

1. Kemampuan berkomunikasi 

2. Kemampuan bernegosiasi 

3. Kemampuan beradaptasi 

4. Kejujuran 

5. Tanggung jawab 

Hard skill adalah pengetahuan dan kemampuan teknis yang dimiliki seseorang. 

Pengetahuan teknis yang meliputi pengetahuan mengenai desain dan keistimewaan dari produk 

tersebut, mengembangkannya sesuai dengan teknologi, mampu mengatasi masalah yang terjadi 

serta menganalisis kegunaan produk dalam usaha untuk mengidentifikasikan ide-ide baru 

mengenai produk ataupun pelayanan tersebut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Dalam menentukan lokasi penelitian berpedoman pada jenis penelitian yang digunakan. 

Terkait dengan pendekatan studi kasus, pemilihan lokasi penelitian harus memenuhi syarat agar 

kasus yang ada di lokasi penelitian bisa dipelajari. Lokasi penelitian merupakan tempat 

melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini maka peneliti akan memperoleh 

informasi dan data yang sesuai dengan tema, permasalahan, serta fokus penelitian. Maka dari itu 

seorang peneliti harus mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan dilakukannya penelitian dan 

akses serta karakteristik para partisipan yang akan terlibat di dalamnya.(Denzin, Norman K dan 

Lincoln, Yvonna. 2009). 

 Penelitian dilakukan pada Koperasi Susu Pujon, KUD DAU, dan KUD Karangploso 

dimana Koperasi tersebut tergabung dalam anggota GKSI Jawa Timur. Pengambilan data 

dilakukan dengan  waktu selama satu bulan yaitu pada bulan 23 Mei- 23 Juni 2013. 

Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut adalah: Pertama, di Kabupaten Malang  

terdapat koperasi susu segar terbesar di seluruh Provinsi Jawa Timur, hal ini dibuktikan dengan 

data dibawah. Kedua, terdapatnya koperasi primer (GKSI) di wilayah Kabupaten Malang yang 

memiliki struktur organisasi di dalamnya. Ketiga, untuk efisiensi waktu dan biaya yang terbatas 

dari peneliti.Dari beberapa indikator tersebut, peneliti menetapkan Kabupaten Malang di 

Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian dan dianggap memiliki setting yang dapat 

membantu mengulas serta menjawab rumusan masalah penelitian.  

No Nama Koperasi Badan Hukum Sapi Peternak Jumlah ton/hari 

1 Koperasi SAE Pujon 2789/BH/II/12/67 20.246 8.283 115 

2 KUD Karangploso 4417/BH/II/81    3.209 610 19 

3 KUD DAU 4373/A/BH/II/80    2.703 1.009 9 

Sumber: Data GKSI Jawa Timur 

3.2.  Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode  penelitian  studi kasus diskriptif yaitu  

mencoba menganalisis ‘’Managerial Skill Assessment Pada Pengelola Koperasi Susu Segar Di 
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Jawa Timur. Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah kuesioner, atau 

disebut juga daftar pertanyaan (terstruktur). Kuesioner ini biasanya berkaitan erat dengan 

masalah penelitian, atau juga hipotesis penelitian yang dirumuskan. Disebut juga dengan istilah 

pedoman wawancara (interview schedule), namun kita akan menggunakan istilah generiknya 

yaitu kuesioner. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja atau purposive sampling 

yaitu memilih subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang sudah diketahui 

sebelumnya dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Nawawi, 1991).KUD 

DAU, KOP SAE Pujon, dan KUD Karangploso yang menjadi pilihan peneliti, mengingat 

efisiensi waktu dan biaya penelitian. Peneliti memilih lokasi di (tiga) tempat  tersebut sebagai 

obyek penelitian karena di lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang kajian 

Managerial Skill Assessment Pada Pengelola Koperasi Susu Segar Di Jawa Timur  yang 

merupakan bagian penting untuk meningkatkan perbaikan performa pengelola secara terus-

menerus yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memfokuskan seluruh anggota 

koperasi. Untuk mencapai hasil statistik yang memuaskan harus mampu merumuskan material 

system dan properties (Yupono Bagyo). 

a.Material system meliputi satuan pengamatan dengan jalan menetapkan siapa atau apa 

yang akan diteliti/diukur/diamati. Satuan pengamatan adalah segala sesuatu yang dapat 

dijadikan kesatuan tertentu yang akan diteliti cirri-cirinya. 

b.Properties meliputi karakter yang akan diteliti. Karakter adalah sifat dari individu yang 

keadaanya dapat membedakan individu yang satu dengan individu yang lain. 

3.3.  Metode Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah Pengelola Koperasi Susu yang ada di wilayah 

Malang Raya. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu memilih subyek 

berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis 

mengangkat konsep studi kasus dalam koperasi persusuan dengan judul ‘’Managerial Skill 

Assessment Pada Pengelola Koperasi Susu Segar Di Jawa Timur’’ 
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3.3.1.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dan cara mendapatkan informasi penelitan dilakukan melalui 

observasi partisipasi aktif dan wawancara dengan menggunakan alat bantu kuisoner, sehingga 

dapat diketahui pengaruh penerapan ketrampilan tehnis, ketrampilan interpersonal, ketrampilan 

konseptual, dan ketrampilan politik terhadap  90 responden sebagai kinerja pengelola koperasi 

yang berasal dari 3 koperasi.  

Cara memperoleh data Hariwijaya dan Bisri (2005) yaitu: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari individu seperti hasil dari wawancara atau 
hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu data-data yang berkaitan 
dengan Managerial Skill Assessment 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh 
pihak lain, BPS, Dinas Koprasi dan bagian administrasi Koperasi setempat. 
 
 

3.4.  Analisis Data  

Analisa data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. 

Singarimbun dan Efendi (1995) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian dan pengembangan 

konsep serta penghimpunan fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. 

Data pada penelitian ini adalah data kualitatif , sehingga analisis data yang dihasilkan 

yaitu analisis deskriptif. Analis deskriptif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting atau apa yang 

dipelajari dan memusatkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Uji yang digunakan 

adalah uji faliditas, uji reabilitas dan uji anova dilanjutkan dengan uji duncunt.  
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3.5.  Batasan Istilah 

1. Keahlian Teknik (Technical Skill) yaitu keahlian tentang bagaimana cara mengerjakan dan 

menghasilkan sesuatu yang teriri atas pengarahan dengan motivasi, supervisi, dan kemunikasi 

2. Keahlian Manajerial (Managerial Skill) yaitu keahlian yang terkait dengan hal penetapan 

tujuan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan. 

3.   Organisational skills, yaitu kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha untuk tujuan bersama. 

4. Komitmen merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha koperasi agar seluruh individu 

dalam perusahaan mempunyai kemampuan untuk melakukan yang terbaik sesuai fungsinya 

masing-masing demi tercapainya tujuan akhir. 

5. Produk merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha koperasi untuk mengevaluasi dan 

menjaga agar produk koperasi (susu segar) dapat memenuhi standar kualitas sehingga 

tercapainya kepuasan pelanggan. 

6. Kepemimpinan merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha koperasi agar seluruh  

anggota koperasi mempunyai motivasi dalam melaksanakan tugasnya. 

7.  Secara umum, dunia manajemen menggunakan prinsip POAC. atau Planning, Organizing, 

Actuating, dan Controlling. Prinsip manajemen ini banyak digunakan oleh organisasi dewasa 

ini untuk memajukan dan mengelola organisasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.I. Keadaan Umum Koperasi "SAE" 

4.I.I. Keadaan Umum Kecamatan Pujon 

Wilayah Koperasi Sinau Andandani Ekonomi (Koperasi “SAE”) terletak di Kecamatan 

Pujon Kabupaten MaIang. Luas Wilayah kecamatan Pujon sekitar 13.738.305 Ha. yang 

terdiri dari 10 desa yaitu desa Pujon Lor, desa Pandesan, desa Ngroto, desa Pujon Kidul, desa 

Wiyurejo, desa Madiredo, desa Tawangsari, desa Ngabab, desa Sukomulyo, dan desa 

Bendosari. Wilayah serta iklim Kecamatan Pujon sangat cocok untuk pemeliharaan sapi 

perah maupun untuk perkebunan. Wilayah Pujon merupakan daerah yang dikelilingi gunung 

dengan ketinggian rata-rata 1.100m diatas permukaan laut, curah hujan 2.310 mm per tahun 

dan suhu berkisar antara 19-20 
0
C. 

Penduduk di wilayah ini mayoritas bekerja sebagai petani sayur mayur, sedangkan untuk 

usaha peternakan merupakan usaha yang turun temurun yang dijalankan oleh sebagian besar 

masyarakatnya. Pujon merupakan sentra usaha sapi perah yang ditunjang dengan iklim yang 

sesuai dengan iklim pertumbuhan sapi perah. Skala kepemilikan usaha sapi perah rata-rata 

bukan merupakan skala besar namun hampir seluruh penduduk di wilayah ini memiliki usaha 

sapi perah. 

4.I.2. Sejarah Koperasi Sinau Andandani Ekonomi (Koperasi “SAE”) 

Tanggal 30 Oktober l982 Koperasi “SAE” Pujon didirikan dengan tujuan memperbaiki 

keadaan ekonomi masyarakat Pujon. Pendirian koperasi ini diprakarsai oleh drh. Memet 

Atma Adinata. Berdasarkan anggaran dasar koperasi maka koperasi ini bernama Koperasi 

Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat “Sinau Andandani Ekonomi” yang berarti 

belajar memperbaiki ekonomi dan disingkat menjadi Koperasi “SAE”. 

Awal berdirinya koperasi memiliki anggota sebanyak 23 orang dan jumlah populasi sapi 

perah 125 ekor (sapi laktasi 35 ekor) dengan produksi 130 liter per hari. Koperasi “SAE” 

mendapatkan status badan hukumnya pada tahun 1968 dengan No. 2789/BH/II/l2-1967 
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tertanggal 16 Agustus 1968. Tahun 1968 koperasi mengalami kemunduran namun pada tahun 

1974 kondisi dapat pulih kembali dan produksi susu mencapai 2000 liter per hari. 

Usaha pemulihan yang sungguh-sungguh dapat dirasakan hasilnya sampai sekarang yaitu 

dengan mengetahui bahwa Koperasi “SAE” merupakan koperasi yang memiliki produksi 

terbesar di Kabupaten Malang. Produksi susu sebanyak lebih dari 114 ton per hari. Tahun 

1975 Koperasi “SAE” mulai menawarkan produksi ke PT. Nestle dan memulai pengiriman 

tanggal 1 Mei 1975 dengan jumlah susu segar yang disetorkan sebesar 160 liter per hari. 

Tahun 1982 terjadi perubahan status koperasi yang ditandai dengan berubahnya status Badan 

Hukum yaitu No. 2789A/BH/II/12-1967 dan tahun 1997 status Badan Hukum menjadi No. 

2789C/BH/II/12-1967 yang berlaku sampai saat ini. 

4.1.3.   Struktur Organisasi Koperasi “SAE” 

Struktur organisasi atau desain organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme 

formal dimana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan 

perwujudan pola tetap hubungan menjadi fungsi-fungsi, bagian atau posisi dalam suatu 

struktur organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, 

koordinasi sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dengan besaran atau 

ukuran satuan kerja (Handoko, 1995). 

Struktur organisasi Koperasi “SAE” Pujon dikembangkan berdasarkan Undang-Undang 

No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian bab IV pasal 21 menyebutkan bahwa 

setiap sistem organisasi terdapat tiga alat perlengkapan organisasi koperasi yang terdiri atas 

rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa. Di bawah ini adalah gambar bagan Struktur 

Organisasi Koperasi ‘’SAE’’ Pujon Kabupaten Malang Badan Hukum No.2789 C/BH/II/12-

1967. Berikut  Gambar 4.1. Strukutur Organisasi Koperasi SAE Pujon 
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Keterangan :      = Garis batas lingkup organisasi yang menjadi kewenangan KOP SAE 

 = Garis yang merupakan petunjuk penguasaan/member kekuasaan dan 

pendelegasian wewenang 

                                     = Garis kordinasi yang bersifat umum dan mengarah pada kepentingan 

external yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom 

        = Garis pengawas 

      = Garis Pembinaan yang meliputi organisasi,administrasi dan tehnis 
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4.2.Keadaan Umum KUD Karangploso 

4.2.1 Sejarah KUD Karangploso 

KUD Karangploso merupakan pengembangan dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 

Karangpoloso yang berdiri pada tanggal 1 Februari 1973, dan bergerak dalam bidang 

pertanian. Tanggal 18 Februari 1981 BUUD Karangploso berubah nama menjadi KUD 

Karangploso dengan status badan hokum No.4817A/BH/11/81, dengan jumlah anggota 

sebanyak 1008 orang dan masih mempunyai tiga unit usaha yang meliputi unit 

penggilingan padi, Risert Milk Unit (RMU), unit pengadaan pakan, dan unit sapi perah. 

Pada tahun 1988 unit usaha di KUD Karangploso semakin berkembang menjadi 

sepuluh unit usaha yaitu (1) Unit Pengadaan Pakan, (2) Unit Kredit Candak Kulak 

(KCK), (3) Risert Milk Unit (RMU), (4) Unit Distribusi, (5) unit Sapi Perah, (6) Unit 

Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), (7) Unit Unggas, (8) unit Simpan Pinjam, (9) Unit Supra 

Insus dan (10) Unit Pertokoan. Selanjutnya tahun 1998 KUD Karangploso mengadakan 

efisiensi pada unit usaha yaitu dengan menggabungkan sepuluh unit yang ada menjadi 

tujuh unit usaha yang terdiri dari (1) Unit sapi Perah, (2) Unit Simpan Pinjam, (3) Unit 

Pertanian, (4) Unit Waserda, (5) Unit Listrik, (6) Unit Wartel dan (7) Unit RMU. 

Pada tahun 2002 KUD Karangploso kembali mengadakan penggabungan unit usaha. 

Unit wartel dan listrik menjadi unit jasa, sedangkan unit waserda bergabung pada unit 

pertanian. Penggabungan tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan sektor tenaga kerja 

sehingga unit usaha semakin sempit dan menjadi lima unit yaitu (1) Unit Sapi Perah, (2) 

Unit Simpan Pinjam, (3) Unit Pertanian, (4) Unit Jasa dan (5) Unit RMU. Kelima unit 

tersebut terus berjalan dan berkembang, dengan berkembangnya setiap unit usaha 

terutama pada unit simpan pinjam, unit sapi perah dan unit pertanian maka pengurus 

melalui rapat anggota menjadikan unit usaha tersebut menjadi unit otonom. Unit otonom 

berhak mengatur dan mengolah secara mandiri unit usahanya yang dipantau oleh manajer 

baik itu rencana kerja, permodalan, manajemen, laporan tersendiri dengan tidak 

melepaskan hubungan organisator maupun menejemen usaha dengan induk atau KUD. 

Tujuan diadakannya unit otonom ini adalah : 

a) Untuk mengembangkan unit otonom lebih luas sehingga lebih meningkatkan 

profit. 
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b) Pembinaan dan pelayanan terhadap nasabah lebih meningkat. 

c) Peran serta nasabah atau anggota terhadap koperasi lebih aktif. 

d) Nasabah atau anggota dapat merasakan secara langsung SHU unit otonom 

setelah tutup buku. 

4.2.2.  Keadaan Umum. 

KUD Karangploso terletak di Desa Ngijo, tepatnya di Jalan Raya Ngijo,Kecamatan 

karangploso, Kabupaten malang, dengan batas wilayah yaitu sebelahutara adalah 

Kecamatan Lawang, sebelah selatan adalah Kecamatan Dau, sebelah timur adalah 

Kecamatan Singosari dan sebelah barat adalah kecamatan Batu. 

Wilayah Karangploso mempunyai ketinggian sekitar 521 – 813 m2 di atas 

permukaanlaut dengan suhu 24 – 28°C. Pada kondisi yang demikian wilayah 

Karangploso cocok untuk pengembangan usaha sapi perah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sarwiyono (1990) yang menyatakan bahwa tempat dengan ketinggian 300-1500 

m di atas permukaan laut umumnya merupakan tempat yang cocok untuk usaha ternak 

sapi perah. 

KUD Karangploso merupakan daerah pertanian, kerajinan, dan peternakan sapi perah 

dengan produksi susu rata-rata sebesar 8.809,31 liter/hari dan populasi sebanyak 2117 

ekor. Pada umumnya sapi perah yang dipelihara di wilayah kerja KUD Karangploso yaitu 

sapi dengan jenis Friesian Holstein. Kecamatan Karangploso ini memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 49.900 jiwa, selain bekerja sebagai peternak penduduk Karangploso 

bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan pengrajin. Dengan produksi susu 9 ton 

per hari.Dalam penelitian ini tergolong koperasi kecil. 

 

4.2.3  Struktur Organisasi KUD Karangploso 

Koordinasi yang baik antara pengurus, manajer, karyawan dan anggota koperasi serta 

instansi – instansi yang terkait sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan usaha 

koperasi. Dalam UU No. 12 tahun 1967 pasal 15 dan 16 terdapat empat tingkatan 

koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi 

pemerintahan yaitu sebagai berikut (Firdaus dan Susanto, 2002): 
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1. Koperasi primer, dibentuk sekurang–kurangnya 20 oarang yang telah memenuhi 

syarat–syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang – undang. 

2.  Pusat koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang berbadan   

hukum. 

3. Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang 

berbadan hukum. 

4.   Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang 

 berbadan hukum. 

KUD Karangploso termasuk dalam kopersi primer karena dibentuk oleh sekurang 

kurangnya 20 oarang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Struktur 

organisasi yang digunakan pada KUD Karangploso merupakan tipe garis (Line 

Organization) yang mempunyai arti segala otoritas antar atasan dengan bawahan terletak 

pada satu garis lurus dimana semua keputusan ada di tangan pimpinan perusahaan dan 

kemudian staf sebagai kontrol dan memberi masukan-masukan. 

Struktur organisasi KUD Karangploso dapat dilihat pada susunan dibawah ini. 

Pada stuktur tersebut terlihat bahwa rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi, selanjutnya adalah pengurus dan pengawas, mamajer, kasir, bagian 

admininistrasi dan terakhir adalah kepala bagian masing-masing unit. Gambar 4.2. 

Struktur Koperasi Karangploso. 

 

 

 

 

 

 

 

            

Gambar 4.2. Struktur Koperasi Karangploso. 

 

Manager 

Pengurus 

Unit  SP Unit Saper Unit Toko Unit RMU 

Rapat Anggota 

Unit Jasa 

Pengawas 

Unit Tani 



 

 

23 

 

           4.3. Keadaan Umum Koperasi Unit Desa DAU 

           4.3.1  Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa DAU   

  Pada tahun 1973 didirikanlah Badan Usaha Unit Desa (BUUD) berdasarkan 

Instruksi Presiden No. 4 / 73 dan SK Bupati KDH Tk. II Kabupaten Malang No. 2075 / k 

/ 73. Pada perkembangan selanjutnya BUUD ini diubah menjadi Koperasi Unit Desa 

(KUD) pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 / 78. Koperasi Unit Desa 

DAU untuk pertama kalinya mengadakan rapat anggota pada tanggal 3 September 1979 

dan menghasilkan keputusan yaitu penunjukan lima orang pengurus yaitu antara 

lain:W.AGani,Suharyono,Joni Subagio,Ramidjan,Sutrisno Adiwijaya. 

  Rapat anggota tersebut juga menghasilkan keputusan lain yaitu keputusan 

pemberian nama Koperasi Unit Desa "DAU" yang merupakan akronim dari "Dadio 

Ayeming Urip" atau "Jadilah Ketentraman Hidup". Tanggal 29 Januari 1980, Koperasi 

Unit Desa DAU mendapatkan Badan Hukum No. 4373 / BH / II / 80 yang kemudian 

berubah menjadi Badan Hukum No. 4373 A / BH / II / 80. 

  Perkembangan dari Koperasi Unit Desa DAU dapat dilihat dan dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat sekitar, khususnya oleh para anggota koperasi. Berbagai 

prestasi yang membanggakan telah berhasil diraih oleh Koperasi Unit Desa DAU, antara 

lain:  

1. Tahun 1982 : sebagai KUD Model 

2. Tahun 1990 : sebagai KUD Mandiri 

3. Tahun 1991 : sebagai KUD Terbaik se-Kabupaten Malang 

4. Tahun 1992 : sebagai KUD Terbaik se-Jawa Timur 

5. Tahun 1995 : sebagai KUD Terbaik Nasional 

6. Tahun 1996 : sebagai KUD Teladan  Mandiri Nasional tahun ke 1 

7. Tahun 1997 : sebagai KUD Teladan Mandiri Nasional tahun ke 2 

8. Tahun 2002 : sebagai KUD Berprestasi Nasional 

9. Tahun 2006 : sebagai KUD Aneka Usaha Peringkat 1 Tingkat Jawa Timur 
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10. Tahun 2011 : sebagai KUD Produsen terbaik II Tingkat Jawa Timur 

11. Tahun 2011 : sebagai KUD Produsen terbaik Tingkat I Nasional 

12. Tahun 2011 : sebagai KUD Produsen Penerima Double Award Nasional 

 Koperasi Unit Desa DAU saat ini telah memiliki legalitas hukum, antara lain: 

BHNo. :4373 A/BH/II/80 SIUP : 01.236.083.0-623.00 PKP : 01.236.083.0-623.000 

SIUP    : 55/13.25/PM/92 TDP   : 13242600031 MD   : 205113003416 

 

 4.3.2.  Keadaan Umum Koperasi Unit Desa DAU 

           Koperasi Unit Desa DAU terletak di Desa Mulyoagung, tepatnya di Jalan 

Sidomakmur No. 26, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang berjarak 

kurang lebih 10 km dari kota Malang. Lokasi ini didukung oleh keadaan geografis 

wilayah Dau yang memiliki ketinggian 850 - 1.410 m di atas permukaan laut, dengan 

temperatur 18-30 °C. Dengan kondisi yang dimiliki tersebut maka wilayah Koperasi Unit 

Desa DAU cocok untuk pengembangan usaha ternak sapi perah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sarwiyono (1990), yang menyatakan bahwa tempat dengan ketinggian di atas 

400 m sampai dengan 1.100 m Dpl, di atas permukaan laut umumnya merupakan tempat 

yang cocok untuk usaha ternak sapi perah yang umumnya berasal dari daerah temperature 

dingin. Wilayah Kecamatan Dau merupakan daerah wisata, kerajinan, pertanian dan 

peternakan sapi perah dengan populasi sapi perah sebanyak 1850 ekor dan produksi susu 

sebesar 19 ton per hari bias dikatakan koperasi skala sedang. 

  Batas wilayah Kecamatan Dau yaitu: 

  Sebelah utara    : Kecamatan Karang Ploso 

  Sebelah selatan : Kecamatan Wagir 

  Sebelah barat    : Kota Batu 

         Sebelah timur   : Kotamadya Malang 
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        4.3.3.  Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa DAU 

   Dalam menjalankan kegiatan usaha diperlukan koordinasi antara pengurus, 

manager, karyawan dan anggota koperasi serta instansi-instansi yang terkait. Tipe 

organisasi dari Koperasi Unit Desa DAU ini merupakan tipe garis atau lini. Menurut 

Harsono dan Bambang (1985) tipe organisasi ini mempunyai kelebihan dan 

kekurangan, yaitu: 

  1. Kelebihan: 

     a. Terdapat kesatuan pemimpin dan perintah sehingga kedisiplinan kerja 
dapat terjamin. 

        b. Setiap pekerja mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dibatasi 
         dengan tugas. 

        c. Keputusan dapat dilakukan dengan cepat. 

        d. Dapat menghemat biaya. 

  2.  Kekurangan: 

        a. Dapat tumbuh menjadi birokrasi atau perintah. 

     b. Harus melalui jalan yang panjang. 

        c. Pembagian kerja tidak terlalu jauh, sehingga tidak terasa manfaat 
       spesialisasinya. 

         d. Tidak ada koordinasi antara tingkat-tingkat pekerja yang sama karena 
         hanya bertanggungjawab terhadap atasannya saja. 

    e.      Pemimpin bagian mempunyai tanggung jawab yang besar. 
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Gambar 4.3. Struktur Organisasi Koperasi DAU 

 

4.4. Pengertian Dan Tujuan Koperasi 

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki 

kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi para anggotanya.  Koperasi menurut Tjondrokusumo (1995) adalah suatu badan usaha 

bersama yang bergerak di dalam bidang perekonomian, yang beranggotakan orang-orang yang 

umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak, 

kewajiban, melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk kebutuhan para anggotanya. Sedangkan 

pengertian koperasi menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992 adalah organisasi ekonomi 

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

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 

Sejarah persusuan atau perkembangan usaha sapi perah di Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dengan koperasi persusuan.Peternak sapi perah di Indonesia menjadi satu dengan kelembagaan 

perekonomian rakyat di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan cita-

cita Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 UUD 45, dinyatakan 

bahwa perekonomian disusun berdasarkan kekeluargaan,yakni koperasi. 
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4.4.1. Penggolongan Dan Kinerja Koperasi 

 Baswir (1997) menyatakan bahwa pengelompokan koperasi kedalam kelompok-

kelompok tertentu berdarkan kriteria dan karakteristik-karakteristik yang tertentu pula. Koperasi 

menurut bidang usahanya dikelompokkan menjadi : 

1. Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-

barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. 

2. Koperasi Produksi, adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan 

bahan baku menjadi barang setengah jadi. 

3. Koperasi Pemasaran , adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para 

anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. 

4. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang bergerak dalam 

bidang pemupukan simpanan para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali 

kepada anggota-anggota yang memerlukan bantuan modal. 

 

Bedasarkan jenis komoditinya, koperasi digolongkan sebagai berikut: 

1. Koperasi Ekstraktif, adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau 

memanfaatkan sumber-sumber alam yang langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah 

bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut. 

2. Koperasi Pertanian dan Peternakan, adalah koperasi yang melakukan usaha sehubungan 

dengan komoditi pertanian dan peternakan tertentu. 

3. Koperasi Industri dan Kerajinan, adalah jenis koperasi yang melakukan usahanya dalam 

bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. 

4. Koperasi Jasa. 

 

Koperasi persusuan yang menjadi objek penelitian kali ini termasuk dalam golongan 

Koperasi Produksi dan mempunyai komoditi yang bergerak dibidang pertanian dan peternakan. 

Hal ini dilakukan dengan melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian dan 

peternakan. Kinerja koperasi merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun. Karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola 

dan mengalokasikan sumber dayanya. 
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4.5. Pelaksanaan Managerial Skill 

 Terlepas dari tingkat organisasi, semua manajer harus memiliki beberapa keterampilan 

yang penting: keterampilan teknis, keterampilan  interpersonal, keterampilan konseptual, 

keterampilan diagnostik, dan keterampilan politik. 

4.5.1. Keahlian Tehnis 

  Keterampilan teknis melibatkan pemahaman dan menunjukkan kecakapan dalam 

aktivitas tempat kerja tertentu. Keterampilan teknis hal-hal seperti menggunakan program 

komputer pengolah kata, membuat anggaran, operasi sepotong mesin, atau mempersiapkan 

presentasi. Keterampilan teknis yang digunakan akan berbeda di setiap tingkat manajemen. 

Pertama-tingkat manajer boleh terlibat dalam operasi organisasi yang sebenarnya, mereka perlu 

memiliki pemahaman tentang bagaimana produksi dan jasa terjadi dalam organisasi untuk 

mengevaluasi karyawan langsung dan baris. Selain itu, lini pertama manajer  atau pengelola 

koperasi perlu keahlian dalam penjadwalan pekerja dan mempersiapkan anggaran. Manajer 

tengah menggunakan keterampilan yang lebih teknis berkaitan dengan perencanaan dan 

pengorganisasian, dan manajer puncak perlu memiliki keahlian untuk memahami cara kerja 

keuangan organisasi yang kompleks. 

 Keterampilan teknis melibatkan pemahaman dan menunjukkan kecakapan dalam 

aktivitas tempat kerja tertentu. Keterampilan teknis hal-hal seperti menggunakan program 

komputer pengolah kata, membuat anggaran, operasi sepotong mesin, atau mempersiapkan 

presentasi. Keterampilan teknis yang digunakan akan berbeda di setiap tingkat manajemen. Akan 

tetapi titik penekanan dari ketrampiln tehnis adalah disiplin. Dimana disiplin diri menetukan 

pada kinerja yang akan kita capai. Disiplin adalah  kepatuhan pada aturan atau perintah yang 

ditetapkan oleh organisasi.Disiplin merupakan sebuah proses yang digunakan untuk menghadapi 

permasalahan kinerja dimana proses ini melibatkan pimpinan dalam mengidentifikasi dan 

mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja kepada karyawan. 

 Menurut Hasiban (2003), hakikat disiplin kerja dalam ketrampilan tehnis adalah 

kemampuan seseorang untuk secara teratur, tekun, terus menerus, dan bekerja sesuai dengan 

aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan –aturan yang sudah ditetapkan. 
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4.5.2. Keahlian Interpersonal 

   Keterampilan interpersonal melibatkan hubungan manusia, atau kemampuan 

manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasi. Komunikasi adalah 

bagian penting dari keterampilan interpersonal, dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi 

secara efektif dapat mencegah kemajuan karir bagi para manajer. Manajer yang memiliki 

keterampilan teknis yang sangat baik, tapi keahlian interpersonal miskin tidak akan 

berhasil dalam pekerjaan mereka.Keterampilan ini sangat penting di semua tingkat 

manajemen. 

    Ketrampilan Interpersonal didefinisikan sebagai ketrampilan untuk mengenali dan 

merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motifasi dan keinginan orang lain. 

Bagaimana diri kita mampu  membangun  hubungan yang harmonis dengan memahami 

dan merespon manusia atau orang lain merupakan bagian dari kemampuan interpersonal. 

     

   Untuk membangun  hubungan dengan orang lain, terlebih dahulu kita harus 

menguasai kemampuan dan ketrampilan mengenal diri sendiri, kemudian baru ketrampilan 

mengenal orang lain,ketrampilan untuk mengekspresikan diri secara jelas, bagaimana 

merespon, menyempaikan pesan dan maksud, bagaimana bernegosiasi dan menyelesaikan 

konflik dan bagaimana berperan dalam tim.   

4.5.3. Keahlian Keorganisasian/Konseptual 

      Keterampilan konseptual (organisasi) adalah kemampuan manajer untuk melihat 

organisasi secara keseluruhan, sebagai entitas yang lengkap. Ini melibatkan pemahaman 

unit bagaimana organisasi bekerja sama dan bagaimana organisasi itu cocok dengan 

lingkungan persaingan. keterampilan konseptual sangat penting untuk manajer puncak, 

yang kemampuan untuk melihat "gambaran besar" yang dapat memiliki dampak besar pada 

keberhasilan usaha. Namun, keterampilan konseptual masih diperlukan untuk manajer 

menengah dan pengawasan, yang harus menggunakan keahlian ini untuk membayangkan, 

misalnya, bagaimana unit kerja dan tim yang terbaik terorganisir. 

   Organisasi merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha perusahaan agar 

dapat membentuk suatu organisasi yang kokoh, yang dapat memperlancar program-
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program koperasi dalam mencapai standar kualitas (Creech, 1996). Organisasi merupakan 

kerangka kerja yang diandalkan oleh seluruh sistem manajemen untuk mendapatkan hasil 

kerja yang efisien.Organisasi yang baik dapat mnjamin kebasan dan kreatifitas  anggota 

didalamnya.Fakta di lapangan menunjukkan bahwa: 

1.   Penetapan budaya bottom up dilakukan oleh Koperasi “SAE”, Koperasi 

Karangploso dan Koperasi ‘’DAU’’ dengan adanya RAT yang menampung aspirasi 

semua anggota dan karyawan mengenai masalah kesejahteraan bagi anggota dan 

karyawan. Saran dan masukan dari anggota akan dilaksanakan untuk periode kerja 

berikutnya. Anggota juga dapat memberikan saran untuk memperbaiki kualitas 

produk. 

2.   Sistem desentralisasi pada koperasi menunjukkan adanya pembagian wewenang dan 

tugas bagi masing-masing bagian. Wewenang dilakukan untuk membuat program 

serta melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi anggota dan karyawan oleh setiap 

kabag dan manajer. Supomo dan Indriarto (1998) menyatakan bahwa sebagian besar 

wewenang pembuatan keputusan pada struktur organisasional yang tersentralisasi, 

dilakukan secara terpusat oleh manajemen puncak. Struktur desentralisasi, di pihak 

lain, menunjukkan adanya pandelegasian wewenang pembuatan keputusan dari 

manajemen puncak ke manajer pada tingkat yang lebih rendah. 

3. Mulyadi (1993) menjelaskan bahwa kelebihan sistem desentralisasi adalah:  

a. Memberikan kesempatan bagi para manajer tingkat yang lebih rendah dalam 

mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi setelah berlatih mengelola 

unit organisasi tingkat bawah.  

b. Desentralisasi memberikan kebebasan bagi para manajer dalam pengambilan 

keputusan sehingga mereka dapat merasakan statusnya lebih tinggi bila 

dibandingkan jika mereka tidak mengalami kebebasan dalam pengambilan 

keputusan, sehingga desentralisasi memberikan motivasi bagi para manajer 

untuk berprestasi.  

c. Manajer pada tingkat yang lebih rendah mempunyai pengetahuan yang terbaik 

tentang kondisi setempat, melatih, meningkatkan moral dan inisiatif bawahan. 
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Mereka memiliki kemampun untuk membuat keputusan yang lebih baik dibanding 

dengan manajer di tingkat atasnya.  

d. Membebaskan pimpinan dari beban berat untuk melakukan segala sesuatunya, 

memperbaiki proses pengambilan keputusan karena dekat dengan tempat 

kejadian, serta keputusan lebih luwes dan cepat disesuaikan dengan lingkungan 

yang dinamis.  

 

Desentralisasi juga mempunyai kelemahan sebagai berikut:  

a. Manajer mungkin hanya membuat keputusan yang hanya menguntungkan 

tingkat divisi yang dipimpinnya saja, dengan akibat merugikan perusahaan 

secara keseluruhan.  

b. Manajer mempunyai kecenderungan untuk memiliki sendiri unit organisasi       

penghasil jasa yang sebenarnya akan lebih murah jika jasa tersebut disediakan 

oleh unit pusat.  

c.   Biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi mengalami kenaikan dalam 

perusahaan yang organisasinya sudah didesentralisasikan. Manajer memerlukan 

informasi untuk menilai akibat dari keputusan-keputusan yang telah diambilnya 

dan informasi lain yang berhubungan dengan divisinya (Mulyadi, 1993).  

 

d. Koperasi mengusahakan tenaga kerja dibawahnya dapat bekerja dengan maksimal 

sehingga mereka fokus terhadap pekerjaannya. Tidak ada kekhawatiran bahwa 

divisi yang satu dengan divisi yang lain akan tercampur pekerjaannya karena  

pembagian wilayah kerja yang jelas. 

4.5.4. Keahlian Kepemimpinan/Politik 

   Keterampilan politik melibatkan kekuasaan mendapatkan dan mencegah 

karyawan lainnya dari merampas kekuasaan seseorang. Manajer menggunakan kekuatan 

untuk mencapai tujuan organisasi, dan keterampilan ini sering dapat mencapai tujuan 

dengan usaha yang lebih sedikit daripada yang lain yang tidak memiliki keterampilan 

politik. Seperti halnya keterampilan lainnya yang dijelaskan, keterampilan politik tidak 

bisa berdiri sendiri sebagai suatu keterampilan manajer, secara khusus, meskipun, dengan 

menggunakan keterampilan politik tanpa tingkat yang tepat dari keterampilan lainnya 
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dapat menyebabkan mempromosikan karir memiliki manajer, bukan mencapai tujuan 

organisasi. Manajer pada semua tingkatan mensyaratkan keterampilan politik; lain manajer 

harus menghindari memegang kendali bahwa mereka harus memiliki posisi kerja. Top 

manajer mungkin menemukan bahwa mereka membutuhkan tingkat keterampilan politik 

yang lebih tinggi agar berhasil beroperasi di lingkungan mereka. Berinteraksi dengan 

pesaing, pemasok, pelanggan, pemegang saham, pemerintah, dan publik mungkin 

membutuhkan keterampilan politik.    

    Komitmen merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha perusahaan agar 

selalu individu dalam mempunyai kemampuan untuk melakukan yang terbaik sesuai 

fungsinya masing-masing demi tercapainya tujuan akhir yaitu kepuasan konsumen 

(Creech, 1996). Tujuan koperasi tidak hanya berdasarkan kepuasan konsumen namun juga 

kesejahteraan bagi anggota dan karyawan. Berikut gambaran gaya kepimpinan yang 

dijalankan Koperasi “SAE”, Koperasi Karangploso dan Koperasi ‘’DAU’’, yakni: Gaya 

kepemimpinan Koperasi “SAE”, Koperasi Karangploso dan Koperasi ‘’DAU’’  yang 

partisipatif mempunyai arti bahwa setiap membuat keputusan karyawan dan anggota 

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendangan serta saran dan masukan demi 

kemajuan koperasi. Pendapat biasanya diungkapkan dalam RAT sehingga dapat didengar 

oleh semua anggota dan karyawan koperasi.  

Sasaran  kerja yang dibuat Koperasi “SAE”, Koperasi Karangploso dan Koperasi 

‘’DAU’’  memiliki pemetaan yang jelas dengan tujuan agar mudah dipahami dan 

disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sasaran kerja dari proses susu segar merupakan 

tanggung jawab semua pihak baik dari anggota maupun karyawan, seingga apabila terjadi 

penurunan nilai kualitas maka akan mempengarui koperasi itu sendiri. Karyawan dan 

anggota dapat bekerja dengan orientasi mutu produk.Koperasi “SAE”, Koperasi 

Karangploso dan Koperasi ‘’DAU’’ selalu memberikan penghargaan pada setiap usaha 

yang dilakukan oleh anggota dan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya masing-

masing. Penghargaan patut diberikan melalui intensif berupa bonus. Saluran komunikasi 

yang lancar antar bagian dalam Koperasi “SAE”, Koperasi Karangploso dan Koperasi 

‘’DAU’’  akan memudahkan dalam bekerja. Peternak dibentuk kelompok ternak yang 

dapat menyalurkan aspirasinya. Evaluasi kinerja karyawan juga dilakukan setiap tahun 

mengenai masalah prestasi, kedisiplinan kerja dan tanggung jawab. Kelompok ternak 
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selain bertugas untuk menyalurkan aspirasi juga dapat membantu dalam bekerja misalkan 

pembagian pakan ternak. 

  

4.6. Penilaian Kinerja Pengelola Koperasi 

Dalam hal ini peneliti memaparkan pemahaman terhadap tiga pengelola koperasi 

berdasarkan skor yang dijadikan parameter dalam memberikan penilaian pada 

pengelola koperasi susu segar. Ada empat sesi pengajuan pertanyaan yang disajikan 

untuk point yang menjadi focus penilaian dari kuisoner yang diajukan yaitu : 

a. Keahlian Kepemimpinan. 

b. Keahlian Keorganiasian. 

c. Keahlian Interpersonal 

d. Keahlian Tehnis 

Kesemua data tersebut dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas dan anova serta 

duncunt. Dimana semua data yang dianalisis disajikan sebagai pada setiap uji di setiap 

koperasi. 

 

4.6.1. Managemen  Kinerja Pengelola Koperasi ‘’ SAE ‘’ Pujon 

Managemen kinerja (performance management) adalah proses komunikasi 

yang berlangsung terus-menerus, yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara 

seorang karyawan dengan atasan langsungnya.Bacal (2002) mengemukakan bahwa 

managemen kinerja adalah proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus, 

yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara seorang karyawan dengan 

pengawas. Sehingga bisa dikatakan bahwa managemen ini meliputi: upaya 

membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang fungsi kerja esensial yang 

diharapan dari para karyawan.  

Pada Koperasi SAE Pujon managemen mempunyai empat bidang dan 

tanggung jawab yang diemban untuk direalisasikan oleh pengelola, bidang tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Organisasi 

a. Rapat- Rapat Anggota. 

b. Pendekatan secara intensif kepada anggota. 
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c. Mengadakan penyuluhan tehnis sapi perah oleh penyuluh swakarsa. 

d. Peningkatan kemampuan SDM bagi seluruh pengelola koerasi. 

e. Pelatihan dan pendidikan pada anggota tentang perkoperasiaan dan 

managemen. 

f. Memotivasi anggota untuk memelihara sapi perah, sesuai dengan standart 

pemeliharaan sapi yang benar. 

g. Melaksanakan kegiatan social keagamaan. 

h. Penyediaan dana bergulir untuk palungan dan lantai kandang pada anggota. 

2. Bidang Administrasi 

a. Menindak lanjuti hasil konfirmasi dan penagihan seluruh piutang pada 

anggota. 

b. Meningkatkan dan perbaikan pada seluruh system administrasi organisasi 

dan usaha. 

3. Penjualan/Sewa/ Kerjasama Lahan 

a. Lahan di Maron Ngroto dan Pujon Kidul 

b. Lahan di Kandangan 

4. Sarana Usaha 

a. Pemasangan Sarana IT (teknologi informasi) 

b. Pembelian lahan kurang lebih 800m2 dibelakang kantor Unit Persusuan. 

c. Pembuatan gedung minimarket dan café susu segar. 

 

4.6.2.        Managemen  Kinerja Pengelola Koperasi  “DAU’’ Kabupaten Malang 

            Aguinis (2007) menyatakan bahwa managemen kinerja merupakan proses 

berkelanjutan yang mengidentifikasi, mengukur ,mengembangkan kinerja undividu 

dan kelompok (tim), serta menyelaraskannya (aligning) dengan tujun strategis 

organisasi. Peran  koperasi menunjukkan suatu status atau kedudukan seseorang atau 

lembaga dalam masyarakat. 

              Peran Koperasi Unit Desa DAU sebagai pembina peternak sapi perah di 

Kecamatan DAU adalah kedudukan koperasi yang meliputi: pengawasan, pemberian 

bimbingan kepada anggota yang berupa penyuluhan serta penyediaan fasilitas-

fasilitas yang meliputi pelayanan inseminasi buatan, pengadaan sapi perah, 
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pelayanan kesehatan sapi perah, pengadaan pakan, serta penampungan dan 

pemasaran hasil produksi. Peran dari Koperasi Unit Desa DAU sangat dibutuhkan 

dalam membina para peternak sapi perah di daerah Kecamatan DAU khususnya, 

mengingat fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak koperasi sangat diperlukan 

oleh para peternak dan juga sangat membantu di dalam pengembangan usaha 

mereka. Selain itu peran dari Koperasi Unit Desa DAU juga akan diperlukan untuk 

membantu peternak dalam hal memasarkan hasil produksi ternaknya. Dari semua 

kegiatan yang berjalan di koperasi DAU tidak lepas dari hasil kerja dan perencanaan 

pengelola dalam hal ini adalah manager.  

               Pada tahap selanjutnya Koperasi Unit Desa DAU  mengalami perkembangan 

yang cukup baik hasil kinerja dari pengurus karena telah beberapa kali menjadi 

Koperasi Unit Desa teladan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dalam 

Rencana Kerja tahun mulai 2000 - sekarang terdapat empat unit usaha yang 

dilaksanakan yaitu:  

1. Unit Usaha Industri yang meliputi unit pengelolaan susu pasteurisasi dan 

unit pengelolaan makanan ternak. 

2. Unit Usaha Pemasaran yang meliputi unit susu dan unit pertokoan.   

3.  Unit Jasa Lain yang meliputi unit TRI (Tebu Rakyat Intensif) 

4.  Unit RPH (Rumah Pemotongan Hewan),  

5. Unit jasa pembayaran rekening listrik dan unit simpan pinjam serta, 

6.  Unit Otonom yang meliputi unit tempat pelayanan simpan pinjam dan unit 

pembesaran  sapi perah gaduhan. 

                Bagi peternak, pemeliharaan sapi perah tidak akan mendapatkan hasil yang 

baik kalau tidak ada peran dari Koperasi Unit Desa DAU, begitu juga dengan 

Koperasi Unit Desa DAU yang akan terhenti program-program kerjanya khususnya 

program bimbingan kepada anggota koperasi yang berupa penyuluhan bila tidak 

didukung oleh  peran serta peternak. Oleh karena itu antara Koperasi Unit Desa DAU 

dan peternak harus terjalin kerjasama yang baik.  

    Berdiri sebagai lembaga kerakyatan legalitas hukum Koperasi Unit Desa 
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DAU memperoleh Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum dari Kantor 

Wilayah Koperasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Januari 1980 dengan nomor 

Badan Hukum : 4373/BH/II/80 kemudian mengajukan Akta Perubahan Anggaran 

Dasar pada tanggal 24 September 1992 dengan perubahan nomor Badan Hukum 

menjadi : 4373A/BH/II/80. Perizinan yang dimiliki Koperasi adalah : 

a. TDP  : no. 1325252100031 

b. SIUP : no. 510/002/421.107/2010 

c. NPWP: no. 01.236.083.0-657.000 

 

Dengan adanya kekuatan hukum sebagai legalitas dan administrasi birokrasi 

menjadikan penguru (pengelola) dapat melaksanakan rancangan kerja satu tahun 

kedepan, yang tergambarkan dalam  lampiran. Guna mewujudkan dan merealisasikan 

program kerja koperasi dan menyadari tantangan era perdagangan bebas, secara 

khusus Pengelola menempuh berbagai program perbaikan management sebagai 

berikut : 

a.Managemen Keuangan 

1. Mempertahankan nilai cash/ setara cash dan Bank (kas tunai) 

keuangan koperasi agar tetap mampu melakukan pembayaran 

terutama kepada para anggota. 

2. Melakukan perpanjangan kredit dan penjadwalan ulang kewajiban/ 

hutang koperasi kepada Perbankan, pihak ketiga, pemasok, rekanan 

dan lain-lain agar tidak mengganggu arus keuangan koperasi. 

  3. Melanjutkan rasionalisasi atas asset yang banyak menanggung beban 

anggaran biaya. 

4.Mewujudkan dan mempertahankan kemandirian Unit Usaha Koperasi 

5.  Pembinaan Audit Internal setiap bulan. 

 6. Membayar kredit koperasi yang sudah jatuh tempo sesuai 

kemampuan. 
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b. Management Sumber Daya Manusia 

  1. Mengoptimalkan kinerja Manager untuk normalisasi kegiatan Usaha    

Koperasi/ KUD.  

  2.  Mengoptimalkan lembaga kerjasama Bipartit yang telah disyahkan. 

  3. Penataan tugas dan tanggung jawab bagi karyawan-karyawan yang 

tugasnya belum optimal. 

  4.  Penataan dan perbaikan sanksi berupa penerbitan Peraturan Khusus 

(PERSUS) yang bersifat mengikat agar karyawan dapat patuh dan 

disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

      c. Management Produksi Dan Pemasaran 

           1. Mengupayakan pencapaian target produksi dan penjualan agar sesuai       

RK-PAPB atau diupayakan mencapai Break Event Point. 

           2. Memberlakukan Prosedur Standart Produksi, pemasaran/ penjualan 

misalnya dengan  menetapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP), 

system jaringan pemasaran. 

           3. Menyempurnakan komposisi Drean Team Pemasaran untuk semua 

kegiatan usaha koperasi yang bertanggung jawab langsung kepada 

Manager. 

       d. Penataan Asset Koperasi 

   1. Inventarisasi atas asset Koperasi baik bergerak maupun tidak bergerak    

   2. Mengusahakan asset non produktif menjadi lebih bermanfaat. 

       e. Permodalan Anggota Dan Masyarakat 

   1.Dalam upaya pemberdayaan koperasi kepada anggota dan masyarakat, 

pengurus bertekad untuk mewujudkan impian untuk merealisasikan 

Retail Banking yang representative, bermodal yang cukup dengan 

pelayanan setara perbankan, melayani simpanan berjangka, tabungan 

koperasi, dan mampu melayani pinjaman sesuai kemampuan. 
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 2. Penyerapan terhadap Dana Pinjaman kepad anggota dan masyarakat 

pada tahun 2012. Tabungan koperasi dari anggota, karyawan dan 

masyarakat. 

 3.  Memperpanjang masa pinjaman khususnya jenis pinjaman investasi 

modal kerja dari satu tahun menjadi dua tahun bergantung dan 

diutamakan bagi nasabah lama yang lancer angsurannya. 

     f. Diversifikasi Produk 

Guna memacu pertumbuhan, perkembangan usaha dan pendapatan KUD 

DAU serta menjamin kepastian barang dan pelayanan ditingkat konsumen dan 

anggota, pengurus mengupayakan diverivikasi produk berupa : 

1. Penyempurnaan produk makanan ternak Formada sesuai kebutuhan 

hidup sapi perah. 

2. Penyempurnaan produk susu pasteurisasi kemasan 140 ml dan 500 

ml. 

3. Pengembangan produk baru Yoghurt. 

4.6.3. Managemen  Kinerja Pengelola Koperasi  “Karangploso’’ Kabupaten Malang 

Hannay (2010) mengemukakan bahwa managemen kinerja adalah aktivitas 

penting yang merupakan tanggung jawab manager dalam suatu organisasi untuk 

melatih, membimbing, memotivasi, dan memberikan apresiasi agar karyawan 

memberikan kinerja terbaik. Manajer KUD Karangploso adalah pemimpin 

pelaksanaan harian operasional koperasi untuk semua unit yang ada, baik unit 

otonom maupun yang bukan merupakan unit otonom, dan juga sebagai pemegang 

jabatan tertinggi dari koperasi. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus 

sehingga manajer harus memepertanggung jawabkan tugasnya kepada pengurus. 

  Tenaga kerja merupakan aset penting dalam sebuah koperasi karena segala 

macam aktivitas akan dikerjakan oleh karyawan. Jumlah karyawan dalam KUD 

Karangploso adalah sebanyak 41 karyawan/wati dengan perincian jumlah karyawan 

sebanyak 30 orang (73,17%) dan karyawati sebanyak 11 orang (26,83%) 
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perbandingan tingkat pendidikan tenaga kerja dari tahun 2010 sampai tahun 2012 

dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

. 

 Karyawan dengan tingkat pendidikan tinggi seperti sarjana dan diploma 

menjabat bagian penting dalam struktur organisasi di KUD Karangploso seperti 

ketua, manajer umum, sekretaris serta kabag akuntansi. Pekerjaan tersebut 

menuntut pribadi yang bisa mengakomodasikan kebutuhan dari peternak hingga 

ke IPS sehingga karyawan dengan tingkat pendidikan tinggi dianggap bias 

menguasai pekerjaan tersebut. 

Karyawan dengan tingkat pendidikan menengah yaitu SLTA dan SLTP 

bekerja di bawah pengawasan dari manajer. Pada umumnya karyawan tersebut 

menjabat sebagai pengawas gudang, pencatat keluar masuknya barang,transportasi 

dan waserda, namun sebagian dari karyawan yang memiliki pendidikan menengah 

juga ada yang menjabat dibagian penting karena dianggap telah mampu dan 

berpengalaman. Karyawan dengan pendidikan sekolah dasar bekerja di bagian 

gudang dan pabrik pakan. 

Karakter bisnis KUD Karanploso Kabupaten Malang tersebut 

mencerminkan bahwa untuk mengembangkan dan memberikan nilai tambah dan 

bermanfaat bagi anggota masyarakat ,usaha inti harus mendapatkan dukungan oleh 

usaha- usaha penunjang baik langsung maupun tidak langsung, berikut penjelasan 

singkat usaha KUD’’Karangploso’’ Kabupaten Malang : 

1. Unit Usaha Sapi Perah (inti) 

a. Dalam pengelolaannya unit ini mengedepankan suatu tim kerja yang 

solit, dukungan infrastruktur yang memadai kaitannya dalam 

Pendidikan Tahaun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 

Sarjana 3 4 4 

Diploma 1 1 1 

SLTA 32 31 27 

SLTP 5 5 7 

SD 1 2 2 
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pelaksanaan SOP (Standart Operasional Prosedur) untuk 

mendapatkan susu yang berkualitas baik dan kompetitif.  

b. Komitmen dan dukungan anggota yang cukup tinggi dengan 

pengelolahan usaha yang kompetitif adalah modal yang besar untuk 

melangsungkan usaha dan ketahanan koperasi. 

c. Prospektif. 

d. Memberikan manfaat yang lebih kepada para peternak Anggota 

KUD “KARANGPLOSO”. 

e. Produksi pakan ternak untuk sapi perah anggota 110ton/bulan 

f. Program perbaikan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan SHU 

bagi anggota yang dihitung sebagai biaya koperasi tiap hari raya, 

pengembangan biogas, perkandangan dan regenerasi sapi. 

  Unit usaha didukung oleh anggota peternak sapi perah sebanyak 510 orang 

tergabung dalam 20 kelompok anggota. Dengan total populasi 1.872 ekor sapi 

terdiri dari induk 1.112 ekor, karyawan yang kompeten, 6 Pos penampungan susu 

dengan kapsitas pendingin 13.000 liter susu / hari telah dapat dirasakan maupun 

menggerakan roda perekonomian di pedesaan. 

  Peternak sapi perah anggota KUD “KARANGPLOSO” mendapatkan 

pelayanan yang maksimal antara lain, untuk kesehatan hewan, kawin suntik, kredit 

pengembangan sapi perah kredit pembuatan kandang, kridit simpan pinjam, biogas, 

pakan ternak dan pertokoan untuk kehidupan sehari-hari. 

2. Unit Usaha Simpan Pinjam : 

a. Pengelolaan dengan menggunakan system otonom. 

b. Produk layanan dengan pola umum, pola sapi perah, pola pasar dan 

pola bayar panen (yarnen). 

c. Pemasaran berbasis anggota aktif 

3. Unit Pertanian 

Unit ini selain melayani anggota petani padi, unit pertanian juga 

mengembangkan bidan Tebu Rakyat, yang awal pengembangan hanya 

ada lahan 140 ha, sampai saat ini tebu rakyat mampu mengelola sampai 
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713 ha dengan jumlah petani sebanyak 682 orang yangtergabung dalam 

8 kelompok tani. Dalam unit ini pengembangan melayani : 

a. Pelayanan pupuk bagi petani, tebang angkut,perkreditan dan 

pencairan nota gula. 

b. Penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan 

mempertahankan harga eceran tinggi (HET) 

c. Pelayanan/ penjualan pupuk ritel bekerja sama dengan para 

kelompok tani yang ada diwilayah kerja KUD Karangploso. 

4. Unit RMU (Rintisan Masyarakat Umum) 

Unit ini merupakan unit penunjang secara tidak langsung bagi unit 

andalan, karena para anggota petani/peternak menggunakan jasa unit ini 

untuk menggiling gabah/padi dan jagung dengan biaya yang murah dan 

katul dikembalikan pada petani. System kerja unit ini sebagai berikut : 

a. RMU A dengan kapasitas kecil melayani jasa penggilingan 

perorangan dengan jumlah volume kecil. 

b. RMU B dengan kapasitas besar melayani jasa penggilingan gabah 

dengan volume besar yaitu minimal gabah yang diiling 2 ton, 

bekerjasama dengan bakul dan pengusaha beras. 

c. Melayani jasa pipil jagung. 

5. Unit Jasa 

Unit jasa merupakan unit penunjang secara tidak langsung, karena unit 

ini dalam pelayanannya bertujuan pendekatan kepada anggota dan 

masyarakat sekitar non anggota, dengan kegiatan sebagai berikut : 

a. Penjualan rekening listrik, rekening telfon dan rekening listrik pra 

bayar. 

b. Bekerjasama dengan Puskud Jatim dan Rekanan dengan pola PPOB 

(Payment Point Online Bank). 

6. Unit Toko 

Unit ini merupakan pengembangan usaha KUD Karangploso dalam hal 

memenuhi kebutuhan anggota karyawan dan masyarakat sekitar dibidan 
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sembako, khusus pelayanan kepada anggota peternak dapat dilayani 

dengan system kas/bon. 

4.7. Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilakukan di 3 koperasi yaitu Pujon, DAU dan Karangploso yang 

masing-masing terdiri dari 30 orang responden. Karakteristik responden yang didapatkan 

dari hasil kuesioner adalah sebagai berikut : 

Tabel Distribusi Frekuensi Responden 

Variabel 
Pujon DAU Karangploso 

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase 

Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 16 53 19 63 10 33 

Perempuan 14 47 11 37 20 67 

Pendidikan 

SD 6 20 3 10 1 3 

SMP 7 23 6 20 1 3 

SMA 15 50 14 47 25 83 

Diploma 0 0 4 13 1 3 

Sarjana 2 7 3 10 2 7 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui pada koperasi Pujon dan DAU sebagian 

besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53% dan 63% sedangkan pada 

koperasi Karangploso sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 67%.Berdasarkan pendidikan responden sebagian besar dari ketiga koperasi 

tersebut responden memiliki pendidikan SMA. 

 

4.8. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dari penelitian di lapangan untuk mengetahui hasil dari data yang diperoleh dengan 

jumlah responden per koperasi 30 orang sudah valid atau tidak maka dilakukan uji validitas 

terlebih dahulu. Hasil dengan menggunakan uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:   
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Tabel Uji Validitas 

Koperasi Variabel 

Nilai Koefisien 
Korelasi Product 

Moment 
(r hitung)  

Nilai Koefisien 
Korelasi Product 

Moment 
(N = 30; α = 0,05) 

Kesimpulan 

Karangplo
so 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 

0,477 
0,771 
0,890 
0,804 
0,878 
0,758 
0,857 
0,768 
0,703 
0,718 
0,766 
0,831 
0,963 
0,905 
0,790 
0,832 
0,905 
0,783 
0,847 
0,819 

0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Pujon 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 

0.806 
0.906 
0.728 
0.666 
0.365 
0.457 
0.771 
0.450 
0.594 
0.625 
0.457 
0.771 
0.450 
0.594 
0.625 
0.824 
0.773 
0,770 
0.777 
0.656 

0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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Dau 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.5 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X2.4 

X2.5 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

X4.4 

X4.5 

0,882 
0,952 
0,946 
0,958 
0,912 
0,937 
0,963 
0,961 
0,956 
0,511 
0,921 
0,965 
0,948 
0,973 
0,953 
0,955 
0,911 
0,949 
0,950 
0,957 

0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 
0,349 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

  Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 
semua item sudah valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel. 

Tabel Uji Reliabilitas 

Koperasi Variabel Alpha Kesimpulan 

KARANGPLOSO 

X1 

X2 

X3 

X4 

0,815 
0,801 
0,904 
0,891 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

PUJON 

X1 

X2 

X3 

X4 

0,659 
0,632 
0,631 
0,631 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

DAU 

X1 

X2 

X3 

X4 

0,959 
0,919 
0,973 
0,968 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

 

  Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 
semua item sudah reliabel karena memiliki nilai alpha cronbach > 0,6. 
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4.9. Perbedaan Proses Managemen Ketrampilan Pengelola Koperasi. 

Setelah didapatkan data dari 3 koperasi, untuk mengetahui ada tidaknya perpedaan 

proses pelaksanaan ketrampilan kerja seorang pengelola koperasi yang dilihat dari sisi 

ketrampilan keorganisasian, ketrampilan kepemimpinan, ketrampilan interpersonal dan 

ketrampilan tehnis digunakan uji Anova. 

4.9.1. Berdasarkan Sisi Keorganisasian 

Tabel Hasil Uji Anova 

Variabel F hitung Sig Keterangan 

Keorganisasian 12,678 0,000 
Ada perbedaan yang 

signifikan 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 12,678. Nilai F tabel 

untuk df 1 sebesar 2 dan df 2 sebesar 87 diketahui sebesar 3,101. Karena nilai F hitung 

> F tabel maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk 

mengetahui koperasi mana yang menunjukkan perbedaan maka dilakukan uji lanjut 

dengan uji duncan sebagai berikut. 

Tabel Uji Duncan 

Koperasi Nilai rerata Notasi 

Karangploso 10,63 A 

Dau 16,00 B 

Pujon 16,60 B 

   

 Berdasarkan uji duncan di atas dapat diketahui bahwa Karangploso memiliki nilai 

yang terendah dibandingkan dengan koperasi lainnya, sedangkan koperasi Pujon 

memiliki nilai rerata yang paling besar dibandingkan dengan koperasi lainnya namun 

secara statistik tidak berbeda nyata dengan Dau. 
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4.9.2. Berdasarkan Sisi Kepemimpinan 

Tabel Hasil Uji Anova 

Variabel F hitung Sig Keterangan 

Keorganisasian 14,647 0,000 
Ada perbedaan yang 

signifikan 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 14,647. Nilai F tabel 

untuk df 1 sebesar 2 dan df 2 sebesar 87 diketahui sebesar 3,101. Karena nilai F hitung 

> F tabel maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk 

mengetahui koperasi mana yang menunjukkan perbedaan maka dilakukan uji lanjut 

dengan uji duncan sebagai berikut. 

Tabel Uji Duncan 

Koperasi Nilai rerata Notasi 

Karangploso 11,60 A 

Dau 16,93 B 

Pujon 18,30 B 

   

 Berdasarkan uji duncan di atas dapat diketahui bahwa Karangploso memiliki nilai 

yang terendah dibandingkan dengan koperasi lainnya, sedangkan koperasi Pujon 

memiliki nilai rerata yang paling besar dibandingkan dengan koperasi lainnya namun 

secara statistik tidak berbeda nyata dengan Dau. 

4.9.3. Berdasarkan Sisi Interpersonal 

Tabel Hasil Uji Anova 

Variabel F hitung Sig Keterangan 

Keorganisasian 11,627 0,000 
Ada perbedaan yang 

signifikan 
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Pada tabel di atas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 11,627. Nilai F tabel 

untuk df 1 sebesar 2 dan df 2 sebesar 87 diketahui sebesar 3,101. Karena nilai F hitung 

> F tabel maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk 

mengetahui koperasi mana yang menunjukkan perbedaan maka dilakukan uji lanjut 

dengan uji duncan sebagai berikut. 

Tabel Uji Duncan 

Koperasi Nilai rerata Notasi 

Karangploso 12,67 A 

Dau 16,70 B 

Pujon 18,87 B 

   

 Berdasarkan uji duncan di atas dapat diketahui bahwa Karangploso memiliki nilai 

yang terendah dibandingkan dengan koperasi lainnya, sedangkan koperasi Pujon 

memiliki nilai rerata yang paling besar dibandingkan dengan koperasi lainnya namun 

secara statistik tidak berbeda nyata dengan Dau. 

4.9.4. Berdasarkan Sisi Tehnis 

Tabel Hasil Uji Anova 

Variabel F hitung Sig Keterangan 

Keorganisasian 8,325 0,000 
Ada perbedaan yang 

signifikan 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 8,325. Nilai F tabel untuk 

df 1 sebesar 2 dan df 2 sebesar 87 diketahui sebesar 3,101. Karena nilai F hitung > F 

tabel maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk mengetahui 

koperasi mana yang menunjukkan perbedaan maka dilakukan uji lanjut dengan uji 

duncan sebagai berikut. 
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Tabel Uji Duncan 

Koperasi Nilai rerata Notasi 

Karangploso 12,03 A 

Dau 16,03 B 

Pujon 16,73 B 

   

 Berdasarkan uji duncan di atas dapat diketahui bahwa Karangploso memiliki nilai 

yang terendah dibandingkan dengan koperasi lainnya, sedangkan koperasi Pujon 

memiliki nilai rerata yang paling besar dibandingkan dengan koperasi lainnya namun 

secara statistik tidak berbeda nyata dengan Dau. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

       

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga Koperasi secara umum didapat  

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Penerapan managemen ketrampilan di tiga koperasi ada perbedaan 

signifikan. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji anova, dan untuk 

mengetahui koperasi mana yang menunjukkan perbedaan dilnjut dengan 

uji duncunt. Selengkapnya lihat pada tabel. 

2.  Penerapan managemen ketrampilan dari tiga koperasi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Koperasi Besar diwakili Koperasi SAE Pujon. 

b. Koperasi Menengah diwakili Koperasi DAU 

c. Koperasi Kecil diwakili Koperasi Karangploso 

 

5.2.   Saran 

  Agar kegiatan kelembagaan dan usaha di koperasi dapat berjalan maksimal sesuai 

harapan dan rekomendasi RAT sebaiknya diadakan  perbaikan SDM, diterbitkannya 

peraturan khusus kekaryawanan, Anggaran Dasar dan SOP lainnya untuk pelaksanaan 

tugas bagi Pengurus, Pengawas, Pengelola Aset dan Anggota. 
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DATA KOPERASI ANGGOTA GKSI JAWA TIMUR 
KONDISI : DESEMBER 2012 

NO 
PROPINSI 

NAMA KOP / KUD ALAMAT BADAN HUKUM 
JUMLAH 

KOTA/KABUPATEN  SAPI  PETERNAK 
PRODUKSI 
(ton / hari) 

  JAWA TIMUR             

1 KABUPATEN MALANG KOP. SAE  Pujon 2789/BH/II/12/67 
        

20,246  8,283 115 

2 KABUPATEN MALANG KUD. SUMBER MAKMUR  Ngantang 4513.A/BH/II/80 
     
15,487  4,544 85 

3 KABUPATEN MALANG KUD. KARANGPLOSO Karangploso 4417.A/BH/II/81 
       
3,209  610 19 

4 KABUPATEN MALANG KUD. DAU Dau 4373/A/BH/II/80 
       
2,703  1,009 9 

5 KABUPATEN MALANG KUD. GONDANGLEGI Gondanglegi 4052.A/BH/II/81 
       
1,148  506 4 

6 KABUPATEN MALANG KUD. KOMPAS Gedangan 5614/BH/II/84 
              
-  44 3 

7 KABUPATEN MALANG KUD. SATYA DHARMA Bantur 4097/b/BH/II/78 
          
279  66 2 

8 KABUPATEN MALANG KAN. JABUNG Jabung 4427/BH/II/80 
       
5,546  1,598 20 

9 KABUPATEN MALANG KPSP. SIDODADI Poncokusumo 167/BH. KWK.13.13/V/99 
       
1,121  244 7 

10 KABUPATEN MALANG KUD. BARU Tajinan 4182/BH/II/79 
              
-  74 2 

11 KABUPATEN MALANG KUD. TUREN Turen 4322/BH/II/79 
       
1,003  389 1 

12 KABUPATEN MALANG KUD. TANI LUHUR Kasembon 4515/BH/II/80 
       
3,595  906 13 

13 KABUPATEN MALANG KUB. ABADI Tumpang 141/BH/KDK.13.13/IV/99 
              
-  260 1 

14 KABUPATEN MALANG KUD. DEWI SRI Lawang 4376/BH/II/1980 
          
926  273 1 

15 KOTA BATU KUD. BATU Batu 4098/BH/II/78        2,098 15 



7,653  

16 KOTA BATU KUD. MITRA BHAKTI Junrejo 60/BH/KDK.13.13/II/99 
       
5,345  1,336 15 

17 KABUPATEN PASURUAN KPSP. SETIA KAWAN Tutur 4077/BH/II/93 
     
18,137  7,304 70 

18 KABUPATEN PASURUAN KUTT. SUKA MAKMUR Grati 31.C/BH/II/XII-19/96 
     
19,234  3,722 80 

19 KABUPATEN PASURUAN KUD. DADI JAYA Purwodadi 4450/A/BH/II/80 
     
10,234  1,804 30 

20 KABUPATEN PASURUAN KUD. SEMBADA Puspo 4443.A/BH/II/80 
       
9,261  6,178 15 

21 KABUPATEN PASURUAN KOP. SEHAT SEMPURNA Prigen 4438/BH/II/80 
          
166  102 2 

22 KABUPATEN PASURUAN   Lekok       13 

23 
KABUPATEN 
PROBOLINGGO KUD. ARGOPURO Krucil 4612/BH/II/80 

       
5,101  914 25 

24 KABUPATEN LUMAJANG KUD. TANI MAKMUR Senduro 4399.A/BH/80 
       
2,992  613 25 

25 KABUPATEN MOJOKERTO KOP. DANA MULYA Pacet 5164.A/BH/II/82 
       
1,788  494 15 

26 KABUPATEN KEDIRI KUD. KERTAJAYA Kandangan 4326 .B/BH/II/79 
       
1,751  1,038 20 

27 KABUPATEN KEDIRI KUD. TANI JAYA Puncu 4428 .B/BH/II/80 
          
442  709 1 

28 KABUPATEN KEDIRI KUD. KARYA BHAKTI Ngancar 4379.B/BH/II/80 
       
2,993  438 10 

29 KABUPATEN KEDIRI KUD. SIDOLUHUR Gurah 4328.BH/II/80 
          
341  0 1 

30 KABUPATEN KEDIRI KUD. SUKA MULYA Wates 4701.A/BH/II80 
          
279  54 1 

31 KABUPATEN KEDIRI KUD. SRI AMONG TANI Plosoklaten 3818.B/BH/II/74 
          
318  90 1 

32 KABUPATEN KEDIRI KUD. TULUS BHAKTI Pagu 4032.A/BH/II/78 
          
882  90 2 

33 KABUPATEN KEDIRI KUD. SUBUR Kepung 4806/BH/II/81 
          
412  0 20 

34 KABUPATEN KEDIRI KPUB. SAPI JAYA Kandangan   
              
-  0 25 



35 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG KUD. TANI WILIS Sendang 4532.A/BH/II/80 

       
4,966  1,650 7 

36 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG KUD. SUMBER MAKMUR  Rejotangan 4522.A/BH/II/80 

       
5,510  383 5 

37 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG KUD. SRI SEDONO Ngunut 4524.A/BH/II80 

       
2,351  298 1 

38 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG KSU. REJEKI AGUNG Rejotangan 07/BH.KWK.13.13/IX/98 

              
-  192   

39 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG KUD. SRI WIGATI Pagerwojo 4534/BH/II/80 

       
3,159  830 15 

40 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG KOPTAN. JASA TIRTA Sendang 171/KDK/13/18/IV/99 

       
4,860  1,215 12 

41 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG KSU. TUNAS BARU Pagewojo 188.2/14/PAD/BH/2004 

       
5,410  372 5 

42 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG KUTT. KT. WAHYU MULIA Pagerwojo 182.2/132/BH/304/VII/2005 

       
1,478  482 4 

43 KABUPATEN BLITAR KUD. SEMEN Gandusari 4866/BH/II/81 
       
1,406  914 20 

44 KABUPATEN BLITAR KSU. JAYA ABADI Sanankulon 3905.A/BH/II/95 
       
3,102  759 70 

45 KABUPATEN GRESIK KUD. SUBUR MAKMUR Driyorejo 4518/BH/II/80 
       
4,125  0 3 

46 
KABUPATEN JOMBANG KUD. ANJASMORO Wonosalam 5027/A/BH/II/81 

          
861  597 2 

 

TOTAL 
   
161,801  53,484 812 

 

 




