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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF LENDING ON THE INCOME OF “SETIA BHAKTI WANITA” 

FEMALE COOPERATIVE MEMBERS IN SURABAYA 

 

This study aims to determine whether there is a significant difference in the increase in 

income of cooperative members before and after getting credit. This research was conducted 

using primary data while the data collection technique was carried out by survey methods by 

distributing questionnaires to cooperative members who had received credit at the “Setia 

Bhakti Wanita” Women's Cooperative in Surabaya. 

The sampling technique in this study was conducted with respondents totaling 50 

cooperative members. To test the quality of the instrument data used, the validity and 

reliability tests were carried out. The classical assumption test consists of a normality test and 

a homogeneity test. 

The data analysis technique used paired sample 2 test (paired two-sample test). While 

testing the hypothesis using paired samples statistics test, paired samples correlations test, 
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and paired samples test are intended as requirements for conducting the paired sample 2 test 

(paired two sample test). The results of this study are that there are significant differences in 

the increase in income of cooperative members before and after getting credit. 

Keywords: credit provision, member income.  

 

ABSTRAK 

 

PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA 

KOPERASI WANITA “SETIA BHAKTI WANITA” DI SURABAYA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap peningkatan pendapatan anggota koperasi sebelum dan sesudah mendapatkan kredit. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, sedangkan teknik pengumpulan 

data dilakukan metode survey dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota koperasi yang 

telah mendapatkan kredit di Koperasi Wanita “Setia Bhakti Wanita” di Surabaya. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan responden yang 

berjumlah 50 anggota koperasi. Untuk menguji kualitas data instrument yang digunakan, 

dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

Teknik analisis data menggunakan paired sample 2 test (uji dua sampel berpasangan). 

Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji paired samples statistics, uji paired samples 

correlations, dan uji paired samples test dimaksudkan sebagai persyaratan untuk melakukan 

uji paired sample 2 test (uji dua sampel berpasangan). Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota koperasi sebelum dan 

sesudah mendapatkan kredit. 

Kata Kunci: pemberian kredit, pendapatan anggota. 
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A. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya 

perekonomian, maka koperasi dituntut 

untuk dapat menempuh langkah-

langkah strategi bersaing dengan 

koperasi yang lainnya. Salah satu cara 

untuk menarik atau mendapatkan 

anggota adalah dengan cara 

meningkatkan mutu pelayanan 

terhadap anggotanya. 

Koperasi merupakan bentuk 

organisasi pengelola jasa pelayanan 

secara menyeluruh. Koperasi adalah 

suatu perkumpulan yang 

beranggotakan orang orang atau badan 

yang memberikan kebebasan masuk 

dan keluar sebagai anggota, dengan 

bekerja sama secara kekeluargaan 

menjalankan usaha untuk 

mempertinggi kesejahteraan 

anggotanya. 

Dengan pemberian kredit, 

koperasi harus menciptakan nilai 

terhadap anggota  koperasi dan harus 

dapat meningkatkan pelayanan 

terhadap anggotanya. 

Upaya Koperasi Wanita “Setia 

Bhakti Wanita” di Surabaya adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota dengan memberikan kredit 

yang bertujuan untuk menambah 

modal usahanya sehingga anggota 

tidak kesulitan dalam mencari modal. 

Berkembangnya koperasi dapat 

meningkatkan taraf hidup dan 

kemakmuran masyarakat sebagai 

anggota, sehingga bertujuan untuk 

mewujudkan koperasi simpan pinjam. 

Kredit disini adalah pinjaman 

uang yang diberikan oleh koperasi 

kepada anggotanya secara mengangsur 

dalam jangka waktu tertentu. 

Pendapatan anggota koperasi 

dilihat dari segi pemberian kredit 

memang sangat menguntungkan, 

karena kehidupan anggota semakin 

membaik dan sejahtera. 
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B. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kredit 

Kredit adalah pinjaman uang yang 

diberikan oleh Koperasi Wanita 

“Setia Bhakti Wanita” di 

Surabaya kepada anggotanya 

secara mengangsur dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

 

2.1.1 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit ada 3 yaitu: 

1. Untuk Meningkatkan 

Daya Guna Uang 

2. Untuk Meningkatkan 

Tambahan Modal 

Pendapatan 

3. Untuk Meningkatkan 

Daya Guna Barang 

 

2.2 Pendapatan 

Pendapatan adalah peningkatan 

jumlah aktiva atau penurunan 

kewajiban suatu usaha yang timbul 

dalam suatu periode. Setiap orang 

ingin memenuhi kebutuhan dengan 

bekerja dan berusaha. Mereka akan 

mendapatkan pendapatan yang 

dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

 

2.2.1 Faktor Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan 

1. Pekerjaan 

Pekerjaan akan 

mempengaruhi 

pendapatan. Pendapatan 

yang diperoleh dari 

pekerjaan disektor formal 

tidak sama dengan 

pekerjaan disektor 

informal. Contoh 

pekerjaan disektor formal 

adalah dokter. Contoh 

pekerjaan disektor 

informal adalah buruh. 

2. Pendidikan 

Tingkat pendidikan 

mempengaruhi 

kesempatan seseorang 

untuk memilih jenis 
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pekerjaan. Semakin 

tinggi tingkat 

pendidikan, maka 

semakin tinggi pula 

pendapatan yang didapat. 

3. Masa Kerja 

Bagi pekerja yang sudah 

bekerja lama akan 

berpengaruh terhadap 

penghasilan yang 

didapatnya. Semakin 

lama masa kerja 

seseorang akan membuat 

gaji pokok bertambah. 

4. Jumlah Anggota 

Keluarga 

Jumlah anggota keluarga 

dapat meningkatkan dan 

mengurangi pendapatan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode 

kuantitatif. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Koperasi Wanita “Setia 

Bhakti Wanita” yang 

beralamat di Jl. Jemur 

Andayani No. 55 Surabaya. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini waktu 

dilaksanakan yaitu pada 

bulan Mei sampai Juni 

2020. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif. Tujuan 

penelitian kuantitatif adalah 

mengembangkan dan 

menggunakan teori teori 

atau hipotesis yang 

berkaitan dengan suatu 

fenomena serta untuk 
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menentukan hubungan antar 

variabel dalam sebuah 

populasi. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan 

penelitian komparatif. 

Dalam penelitian ini saya 

meneliti anggota Koperasi 

Wanita “Setia Bhakti 

Wanita” yang terdiri dari 31 

orang. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer, yang 

diperoleh langsung dari 

objek penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan observasi 

secara langsung terhadap anggota 

Koperasi Wanita “Setia Bhakti 

Wanita” di Surabaya. 

 

3.5 Teknik Analisis dan Uji 

Hipotesis 

3.5.1 Teknik Analisis 

Untuk menganalisis 

digunakan uji paired sample 

t-test (uji dua sampel 

berpasangan), dengan cara 

membandingkan 

pendapatan sebelum 

mendapatkan kredit dan 

pendapatan sesudah 

mendapatkan kredit pada 

dua periode yang berbeda. 

 

3.5.2 Uji Hipotesis 

a. Apabila t hitung > t 

tabel, maka Ho ditolak 

dan H1 diterima, artinya 

ada pengaruh pemberian 

kredit Koperasi Wanita 

“Setia Bhakti Wanita” 

terhadap pendapatan 

anggota di Surabaya. 
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b. Apabila t hitung < t 

tabel, maka Ho diterima 

dan H1 ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh 

pemberian kredit 

Koperasi Wanita “Setia 

Bhakti Wanita” terhadap 

pendapatan anggota di 

Surabaya. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Uji Paired Samples Statistics 

Dapat diketahui untuk data sebelum 

mendapatkan kredit mempunyai 

nilai mean sebesar 3465000,00 

dengan N sebanyak 50 responden. 

Untuk data sesudah mendapatkan 

kredit mempunyai nilai mean 

sebesar 4938000,00 dengan N 

sebanyak 50 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata rata 

sebelum mendapatkan kredit lebih 

kecil dari pada rata rata sesudah 

mendapatkan kredit, hal ini dilihat 

dari jumlah mean naik dari 

3465000,00 menjadi 4938000,00.  

 

2. Uji Paired Samples Correlations 

Pengambilan keputusan uji korelasi 

yaitu jika nilai signifikansi < 0,05 

maka terdapat korelasi atau 

hubungan antara dua data atau 

sampel. Dapat diketahui untuk nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dan nilai 

ini lebih kecil dari pada 0,05. 

Kesimpulannya terdapat korelasi 

atau hubungan antara sebelum 

mendapatkan kredit dan sesudah 

mendapatkan kredit. 

 

3. Uji Paired Samples Test 

Pengambilan keputusan terhadap 

hipotesis didasarkan jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka Ho 

ditolak. Sedangkan jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ho 

diterima. Dapat diketahui nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dan nilai 

ini lebih kecil dari pada 0,05 maka 
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Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya terdapat perbedaan 

yang signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan anggota 

koperasi sebelum dan sesudah 

mendapatkan kredit. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Dari hasil uji paired samples 

correlations diketahui bahwa 

nilai signifikansi sebesar 0,000 

dan nilai ini lebih kecil dari 

pada 0,05. Kesimpulannya 

terdapat korelasi atau 

hubungan antara sebelum 

mendapatkan kredit dan 

sesudah mendapatkan kredit. 

2. Dari hasil uji paired samples 

test diketahui bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dan 

nilai ini lebih kecil dari pada 

0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulannya 

terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan 

anggota koperasi sebelum dan 

sesudah mendapatkan kredit. 

3. Dari data yang di dapat, jumlah 

pendapatan anggota koperasi 

mengalami peningkatan sejak 

mendapatkan kredit dari 

Koperasi Wanita “Setia Bhakti 

Wanita” di Surabaya. 

Kesimpulannya dengan 

mendapatkan kredit dari 

koperasi maka dapat 

meningkatkan pendapatan 

anggota Koperasi Wanita 

“Setia Bhakti Wanita” di 

Surabaya.  

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pedoman 

kepada anggota koperasi agar 

dapat melaksanakan tugasnya 

menjadi semakin baik. 
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2. Diharapkan agar dapat 

meningkatkan adanya 

pengadaan fasilitas pemberian 

kredit, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan 

anggota dalam memanfaatkan 

pelayanan kredit yang 

diberikan oleh Koperasi 

Wanita “Setia Bhakti Wanita” 

di Surabaya. 

3. Diharapkan agar dapat 

menumbuhkan kesadaran dan 

kemampuan anggota koperasi 

dalam menangani hal 

perkreditan. 

4. Diharapkan agar dapat 

merencanakan sesuai dengan 

tujuan program perkreditan dan 

kebutuhan anggota. 
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