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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Koperasi BINAMA 

          Koperasi Binama didirikan pada tahun 1992 oleh para aktivis muda 

serta didukung oleh masyarakat sebagai koperasi jasa keuangan dalam bidang 

investasi, pembiayaan maupun simpanan dengan konsep syariah. Kantor 

pusat koperasi Binama saat ini berada di Ruko Anda Kav. 7 Jl. Tlogosari 

Raya 1 –Semarang 50196.  

          Seiring dengan berkembangnya koperasi binama dari keseriusan serta 

dedikasi para pimpinan dan karyawan, saat ini koperasi binama memiliki  7 

kantor cabang . Dengan semangat mensejahterakan para anggotanya serta 

pelayanan, koperasi binama selalu mengedepankan nilai-nilai dasar tekun, 

benar, berlomba dalam kebaikan, dapat dipercaya, kerjasama. 

4.1.2  Visi 

  Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah terbaik di Jawa Tengah 

4.1.3  Misi 

a.  Berkinerja unggul dan berkesinambungan, yaitu senantiasa tumbuh 

dan berkembang dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun, 

b.   Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdedikasi tinggi. 
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 c.   Memiliki Anggota yang Loyal 

 d.   Memberi Kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi 

dan kesejahteraan bagi anggota. 

 e.   Berkinerja unggul dan berkesinambungan, yaitu senantiasa tumbuh 

dan berkembang dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun, 

4.1.4     Sturktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi BINAMA Pusat 

Sumber: Data Sekunder 2018 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Koperasi BINAMA Cabang 

Sumber: Data Sekunder 2018 

 

Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 22 orang dengan 

kriteria yang telah disebutkan yaitu menjabat pada level top 

management  berjumlah 4 orang dan middle management berjumlah 18 

orang di koperasi BINAMA, yaitu : 

Top Management 

Pengurus                                              3 orang 

Direksi                                                 1 orang 

Middle Management 

Manajer Internal Audit                         1 orang 

Manajer Baitul Maal                             1 orang 

Manajer Operasional dan Umum          1 orang 
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Manajer Marketing Pusat                      1 orang 

Kepala Cabang                                      7 orang 

Manajer Marketing Cabang                   7 orang 

TOTAL                                                22 orang  

 

4.1.5   Job Description Pada Level Jabatan Top Management dan 

Middle Management 

   Dengan adanya job description pada tiap jabatan, maka 

dapat dilihat pada level jabatan top management dan middle 

management sebagai pembuat keputusan perusahaan. Berikut tabel 

job description pada level jabatan top management dan middle 

management di koperasi BINAMA: 

 

      Tabel 4.1 

     Tabel Job Description Level Jabatan Top Management dan Middle 

Management  Pada Koperasi BINAMA 

No Jabatan Job Description 

1 Pengurus   Pemberian nasihat, tanggapan dan 

persetujuan secara tepat waktu 

berdasarkan pertimbangan yang 

memadai. 

 Melakukan  pengawasan dengan iktikad 

baik dan kehati-hatian untuk 

kepentingan perusahaan dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan koperasi. 

 Mengawasi kebijakan direksi dalam 

menjalankan koperasi serta memberikan 

nasihat kepada direksi. 
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2 Direksi  Memutuskan dan menentukan peraturan 

dan kebijakan koperasi. 

 Bertanggung jawab dalam memimpin 

dan menjalankan koperasi. 

 Menetapkan strategi-strategi yang 

stategis untuk mencapakai visi dan misi 

koperasi. 

3 Manajer 

Internal Audit 

 Melaksanakan proses pemeriksaan / 

audit internal bagi seluruh divisi cabang 

dan melaporkannya dalam bentuk 

laporan audit. 

 Menganalisa dengan akurat serta bisa 

memberikan gambaran tentang 

penyelesaian masalah keuangan. 

 Melakukan monitoring dan evaluasi 

hasil audit internal serta menjalin 

koordinasi dengan pihak terkait untuk 

menyiapkan solusi untuk hasil temuan 

masalah. 

4 Manajer Baitul 

Maal 

 Membuat program kerja distribusi ZIS. 

 Melaksanakan pendistribusian ZIS.  

 Meyelenggarakan kegiatan amal untuk 

pengumpulan ZIS. 

5 Manajer 

Operasional 

dan Umum 

 Mengelola dan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi operasional 

koperasi. 

 Membuat pengembangan 

operasional dalam jangka panjang 

dan jangka pendek. 

 Mengawasi produksi dalam 

penyediaan jasa 

6 Manajer 

Marketing 

 Menyusun, mengatur, menganalisis, 

mengimplementasi dan mengevaluasi 

manajemen pemasaran, penjualan dan 

promosi secara bertanggungjawab bagi 
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Pusat perkembangan dan kemajuan koperasi. 

 Melakukan pengawasan dan 

pengendalian atas seluruh kinerja 

manajemen pemasaran, penjualan dan 

promosi bagi kepentingan kemajuan 

koperasi. 

 Membuat laporan kegiatan kepada 

direksi setiap 1 (satu) bulan sekali 

sebagai pertanggung jawaban seluruh 

aktivitas manajemen pemasaran, 

penjualan dan promosi. 

7 Kepala Cabang  Memimpin, mengatur dan mengarahkan 

karyawan di kantor cabang untuk 

pengembangan pasar dan berjalannya 

operasional cabang dengan baik. 

 Bertanggung jawab untuk pemenuhan 

SDM di  kantor cabang . 

 Mempersiapkan, mengusulkan, 

melakukan negosiasi, merevisi rencana 

kerja. 

 

 

8 Manajer 

Marketing 

Cabang 

 Mengelola wilayah pemasaran. 

 Membangun hubungan dekat dengan 

nasabah. 

 Mengevaluasi pencapaian target 

penyediaan jasa koperasi. 

 Memberikan pengarahan serta problem 

solving terhadap masalah yang 

berkaitan dengan pencapaian koperasi. 

                  Sumber: Data sekunder koperasi BINAMA 

4.2   Gambaran Responden 
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 Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada jabatan top 

management dan middle management yang masih aktif bekerja pada koperasi 

syariah BINAMA. Jumlah responden yang dipilih sebanyak 22 orang dengan 

identitas sebagai berikut : jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan dan lama 

bekerja. 

4.2.1  Jenis Kelamin dan Usia Responden 

         Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dikelompokan 

berdasarkan jenis kelaminnya. Adapun jenis kelamin responden dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Tabel Silang Gambaran Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Usia  

Total 28th – 

35th 

36th – 

43th 

44th – 

51th 

52th – 

59th 

60th-

67th 

Pria 
3 5 3 1 

3 15 

Wanita 
4 - 2 1 

- 7 

Total 
7 5 5 2 

3 22 

Sumber : Data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa responden paling banyak  adalah 

berjenis kelamin  pria dengan jumlah total 15 orang dan memiliki rentang usia 

terbanyak pada usia 28-35 tahun dari jumlah responden 22 orang. Ini 

menunjukan bahwa responden pada jabatan top management dan middle 
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management di koperasi syariah BINAMA paling banyak pada rentang usia 

tersebut. 

4.2.2   Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin 

Dari data yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada 22 

responden, berikut ini adalah gambaran berdasarkan pendidikan akhir dan 

masa kerja responden: 

Tabel 4.3 

Tabel Silang Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir dan Jenis 

Kelamin 

Tingkat 

pendikan 

Jenis kelamin 

Total 

Pria Wanita 

Strata 1 
13 6 19 

Strata 2 
2 1 3 

Total 
15 7 22 

Sumber :Data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa  tingkat pendidikan responden yang 

paling banyak adalah strata 1 (S1) dengan jumlah keseluruhan 19 responden 

dari 22 responden yang terdiri dari pria 13 orang dan wanita 6 orang. Hal ini 

menunjukan bahwa responden pada penelitian ini paling banyak memiliki 

pendidikan strata 1. 
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4.2.3 Jabatan Pekerjaan dan Jenis Kelamin 

Dari data yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada 22 

responden, berikut ini adalah gambaran berdasarkan jabatan pekerjaan dan 

jenis kelamin responden: 

     

 

 

Tabel 4.4 

Tabel Silang Gambaran Responden Berdasarkan Jabatan Pekerjaan Dan Jenis 

Kelamin 

Nama bagian 
Jenis kelamin 

Total 
Pria Wanita 

Pengurus 3 0 3 

Direksi 0 1 1 

Manajer Internal Audit 0 1 1 

Manajer Baitul Maal 1 0 1 

Manajer Operasional dan Umum 0 1 1 

Manajer Marketing Pusat 1 0 1 

Kepala  

Cabang 
6 1 7 

Manajer Marketing Cabang 4 3 7 

Total 15 7 22 

                Sumber: Data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa responden paling banyak pada jabatan 

kepala cabang dan manajer marketing cabang dengan jumlah masing- masing  
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7 orang dari 22 responden keseluruhan. Yang terdiri dari 6 orang pria dan 1 

orang wanita pada jabatan kepala cabang, serta 4 orang pria dan 3 orang wanita 

pada jabatan manajer marketing cabang. 

4.2.4  Lama Bekerja dan Jenis Kelamin 

Dari data yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada 22 orang 

responden, berikut ini adalah gambaran berdasarkan bagian pekerjaan dan jenis 

kelamin responden: 

Tabel 4.5 

Tabel Silang Gambaran Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Jenis 

Kelamin 

Lama bekerja 
Jenis Kelamin 

Total 

Pria Wanita 

5th – 9th 3 4 7 

10th - 15th 6 0 6 

16th – 21th 3 3 6 

22th - 27th 3 0 3 

Total 15 7 22 

Sumber: Data primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa responden yang memiliki lama waktu 

bekerja paling banyak adalah responden yang memiliki rentang masa kerja 

antara 5-9 tahun dengan jumlah 7 orang, yang meliputi 3 orang pria dan 4 

orang wanita. Hal ini menunjukan bahwa responden di koperasi BINAMA 
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dalam penelitian ini banyak yang memiliki rentang waktu lama bekerja antara 

5-9 tahun. 

4.3 Deskriptif Analitis 

 4.3.1  Deskripsi Persepsi Top Management Tentang Orientasi  Corporate 

Social Responsibility 

 Dari hasil kuesioner dari 4 responden pada jabatan top management 

yang kemudian di jumlah total skornya. Maka didapatkan hasil skor tertinggi 

dari masing-masing responden dan orientasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tabel Skoring Kuesioner Orientasi Top Management 

No Responden 

Orientasi 

Philanthropic Ethical 
Goverment 

Law 
Maximizing  

Earnings 

1 R1 27 31 21 21 

2 R2 21 31 22 29 

3 R3 30 28 20 22 

4 R4 27 28 20 25 

Persentase 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 

Sumber: Data primer diolah 2018 

 

  Berdasarkan tabel 4.6 diatas pada responden level jabatan top management 

sebayak 25,0% berorientasi pada philanthropic, 75,0% berorientasi pada ethical 

dan pada orientasi goverment law serta maximizing earnings sebesar 0,0%. 
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 Ini terlihat dari responden 1 memiliki skor tertinggi pada orientasi ethical, 

dengan nilai 31. Hal yang sama juga dapat dilihat pada jumlah skor tertinggi 

pada responden 2 dengan skor 31 dan responden 4 dengan skor 28 yaitu pada 

orientasi ethical Ini menunjukan bahwa responden 1, responden 2 dan responden 

4 lebih memiliki persepsi sebagai top management tentang orientasi corporate 

social responsibility pada kategori ethical. Dengan berorientasi pada ethical 

dapat dikatakan bahwa responden 1, responden 2 dan responden 4 memiliki cara 

berpikir didalam melakukan setiap kegiatan perusahaan tanggung jawab sosial 

didalam setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan hal yang perlu 

diperhatikan. Corporate social responsibility juga dipandang sebagai salah satu 

bentuk kegiatan yang dapat mencerminkan pemahaman tentang pentingnya etika 

bisnis didalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Corporate 

Social Responsibility Orientation yang terkait dengan tanggungjawab  pada 

kegiatan bisnis tetapi tidak melanggar etika masyarakat. Ini berhubungan dengan 

hak asasi manusia, nilai-nilai sosial dan susila di daerah tempat perusahaan. 

Sedangkan pada responden 3 dapat dilihat melalui tabel memiliki skor 

tertinggi pada orientasi philanthropic dengan skor 30. Ini menunjukan bahwa 

responden 3 memiliki persepsi sebagai top management tentang orientasi 

corporate social responsibility pada kategori philanthropic. Dengan berorientasi 

pada ethical dapat dikatakan bahwa responden 3 memiliki cara berpikir didalam 

melakukan kegiatan perusahaan perilaku prososial harus dapat dipahami sebagai 

perilaku yang memberi manfaat bagi orang lain .Dimana orientasi philanthropic  

memiliki spirit yang sama didalam melakukan tanggung jawab sosial atau 
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corporate social responsibility, yaitu memberikan empati kepada orang lain atas 

nama kemanusiaan. Dari sudut pandang ini, perusahaan tidak memiliki 

kewajiban untuk bekontribusi pada hal sosial tetapi menjadi hal yang baik jika 

dilakukan sebagai kontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik, 

mengintegrasi kepentingan sosial dalam operasi bisnis, memperhatikan dampak 

terhadap masyarakat. Corporate Social Responsibility Orientation yang terkait 

dengan tanggungjawab pada peran perusahaan untuk andil dalam program 

perbaikan tingkat hidup masyarakat di lingkungan perusahaan itu. Aktivitas 

Corporate Social Responsibility jenis tanggungjawab ini berupa keterlibatan 

perusahaan dalam kontribusinya pada kegiatan sosial. 

4.3.2  Deskripsi Persepsi Middle Management Tentang Orientasi  Corporate 

Social Responsibility 

       Dari hasil kuesioner kepada 18 responden pada jabatan middle management 

yang kemudian dijumlah total nilainya maka didapatkan hasil dapat dilihat pada 

tabel 4.7 dibawah ini: 
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Tabel 4.7 

           Tabel Skoring Kuesioner Orientasi Middle Management 

No Responden 

Orientasi 

Philanthropic Ethical 
Goverment 

Law 
Maximizing  

Earnings 

1 R5 27 34 26 13 

2 R6 24 29 22 27 

3 R7 19 19 23 32 

4 R8 17 17 29 19 

5 R9 26 22 29 23 

6 R10 25 22 31 21 

7 R11 25 25 27 21 

8 R12 26 26 27 17 

9 R13 26 26 31 19 

10 R14 31 30 30 14 

11 R15 25 25 28 19 

12 R16 27 27 30 15 

13 R17 26 26 27 18 

14 R18 26 26 28 18 

15 R19 26 26 27 23 

16 R20 25 25 27 21 

17 R21 29 30 24 20 

18 R22 28 29 23 22 

Persentase 5,6% 22,1% 66,7% 5,6% 

Sumber :Data primer diolah 2018 

                  Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan responden pada level jabatan 

middle management sebanyak 5,6% berorientasi pada philanthropic, 22,1% 

berorientasi pada ethical, 66,7% berorientasi pada goverment law dan 5,6% 

berorientasi pada maximizing earnings. Ini ditunjukan pada responden 14 
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memiliki skor tertinggi pada orientasi philanthropic dengan skor 31. Ini 

menunjukan bahwa responden 14 memiliki persepsi sebagai middle 

management tentang orientasi corporate social responsibility pada kategori 

philanthropic. Dengan berorientasi pada philanthropic dapat dikatakan 

bahwa responden 14 memiliki cara berpikir didalam melakukan kegiatan 

didalam perusahaan perilaku prososial harus dapat dipahami sebagai 

perilaku yang memberi manfaat bagi orang lain .Dimana orientasi 

philanthropic  memiliki spirit yang sama didalam melakukan tanggung 

jawab sosial atau corporate social responsibility, yaitu memberikan empati 

kepada orang lain atas nama kemanusiaan. Dari sudut pandang ini, 

perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk bekontribusi pada hal sosial 

tetapi menjadi hal yang baik jika dilakukan sebagai kontribusi terhadap 

masyarakat yang lebih baik, mengintegrasi kepentingan sosial dalam operasi 

bisnis, memperhatikan dampak terhadap masyarakat. 

       Pada responden 5, responden 6, responden 21 dan responden 22 dapat 

dilihat melalui tabel memiliki skor tertinggi pada orientasi ethical dengan 

skor 34 pada responden 5, skor 29 pada responden 6, skor 30 pada 

responden 21 dan skor 29 pada responden 22. Ini menunjukan bahwa 

responden 5, responden 6, responden 21, responden 22 memiliki persepsi 

sebagai middle management tentang orientasi corporate social 

responsibility pada kategori ethical.  Dengan berorientasi pada ethical dapat 

dikatakan bahwa responden 5, responden 6, responden 21 dan responden 22 

memiliki cara berpikir didalam melakukan setiap kegiatan perusahaan, 
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tanggung jawab sosial didalam setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan 

merupakan hal yang perlu diperhatikan. Corporate social responsibility juga 

dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dapat mencerminkan 

pemahaman tentang pentingnya etika didalam setiap kegiatan bisnis yang 

dilakukan perusahaan.          

      Sedangkan  responden 8 dengan skor tertinggi  29, responden 9 dengan 

skor tertinggi 29, responden 10 dengan skor tertinggi 31, responden 11 

dengan skor tertinggi 27, responden 12 dengan skor tertinggi 27, responden 

13 dengan skor tertinggi 31, responden 15 dengan skor tertinggi 28, 

responden 16 dengan skor tertinggi 30, responden 17 dengan skor tertinggi 

27, responden 19 dengan skor tertinggi 27, responden 18 dengan skor 

tertinggi 28 dan responden 20 dengan skor tertinggi 27 dapat dilihat melalui 

tabel memiliki skor tertinggi pada orientasi goverment law. Ini menunjukan 

bahwa setiap responden tersebut memiliki persepsi tentang orientasi 

corporate social responsibility pada kategori goverment law. Dengan 

berorientasi pada goverment law dapat dikatakan bahwa setiap responden 

tersebut memiliki cara berpikir bahwa setiap kegiatan bisnis yang dilakukan 

harus dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku dimana hukum 

dan peraturan itu pada hakikatnya dibuat melalui lembaga hukum. 

 Pada responden 7 dapat dilihat melalui tabel memiliki skor tertinggi 

pada orientasi maximizing earnings dengan skor 32. Ini menunjukan bahwa 

responden 7 memiliki persepsi sebagai middle management tentang 

orientasi corporate social responsibility pada kategori maximizing earnings. 
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Dengan berorientasi pada maximizing earnings dapat dikatakan bahwa 

responden 7 memiliki cara berpikir didalam setiap melakukan kegiatan 

didalam bisnis perlu memaksimalkan keuntungan atau laba dan resiko atas 

pengembalian modal dimasa mendatang harus dengan tepat 

dipertimbangkan. 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Uji Komparasi Perbedaan Orientasi Antara Top Management dan 

Middle Management  Pada Kategori Philanthropic 

       Dengan menggunakan uji komparasi dua sampel tidak berpasangan 

(independent t-test) dapat diketahui ada tidaknya perbedaan orientasi anatara top 

management dan middle management tentang corporate social responsibility pada 

kategori philanthropic, sebagai berikut: 

 

            Tabel 4.8 

 

Independent Samples Test Philanthropic 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Philanthropic Equal 

variances 

assumed 

,214 ,649 ,444 20 ,662 ,80556 1,81320 -2,97671 4,58782 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,397 4,007 ,712 ,80556 2,03127 -4,83054 6,44165 

Sumber: Data primer diolah 2018 

 

Pada tabel 4.8 dapat dilihat pada kolom nilai significant lebih besar dari 

nilai level of significant, dengan besar nilai Sig 0,649 > 0,05, maka varian s 

datanya diasumsikan sama (equal) karena nilai significant lebih besar dari nilai 

level of significant.  Pada nilai Sig.(2-tailed) menjadi hasil uji hipotesisnya dengan 

besar nilai sig(2-tailled) 0,662 > 0,05, maka “Hipotesis Nol Diterima” karena nilai 

sig(2-tailled) lebih besar dari nilai level of significant. Dengan demikian 

berdasarkan dari hasil uji independent t- test dapat disimpulkan: ada perbedaan 

corporate social responsibility  orientation antara top management dan middle 

management di koperasi syariah BINAMA pada kategori orientasi philanthropic. 

4.4.2  Uji Komparasi Perbedaan Orientasi Antara Top Management dan 

Middle Management Pada Kategori Ethical 

                  Dengan menggunakan uji komparasi dua sampel tidak berpasangan 

(independent t-test) dapat diketahui ada tidaknya perbedaan orientasi anatara top 

management dan middle management tentang corporate social responsibility pada 

kategori ethical, sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Independent Samples Test Ethical 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variance

s t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ethica

l 

Equal 

variances 

assumed 

,343 ,565 1,718 20 ,101 3,38889 1,97293 

-

,7265

6 

7,5043

4 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  2,719 
10,7

01 
,020 3,38889 1,24627 

,6364

7 

6,1413

1 

Sumber: Data primer diolah 2018 

 

Pada tabel 4.9 dapat dilihat pada kolom nilai significant lebih besar dari 

nilai level of significant, dengan besar nilai Sig 0,565 > 0,05, maka varian s 

datanya diasumsikan sama (equal) karena nilai significant lebih besar dari nilai 

level of significant.  Pada nilai Sig.(2-tailed) menjadi hasil uji hipotesisnya dengan 

besar nilai sig(2-tailled) 0,101 > 0,05, maka dapat disimpulkan  bahwa “Hipotesis 

Nol Diterima” karena nilai sig(2-tailled) lebih besar dari nilai level of significant. 

Dengan demikian dapat disimpulkan: ada perbedaan corporate social 

responsibility  orientation antara top management dan middle management di 

koperasi syariah BINAMA pada kategori orientasi ethical. 
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4.4.3 Uji Komparasi Perbedaan Orientasi Antara Top Management dan 

Middle Management pada Kategori Goverment Law 

       Dengan menggunakan uji komparasi dua sampel tidak berpasangan 

(independent t-test) dapat diketahui ada tidaknya perbedaan orientasi 

anatara top management dan middle management tentang corporate social 

responsibility pada kategori government law, sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.10 

Sumber:Data primer diolah 2018 

        Independent Samples Test Government Law 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Goverm

ent Law  

Equal 

variances 

assumed 

3,25

3 

,086 -4,356 20 ,000 -6,25000 1,43481 -9,24296 -3,25704 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -7,690 15,335 ,000 -6,25000 ,81274 -7,97901 -4,52099 
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Pada tabel 4.10 dapat dilihat pada kolom nilai significant lebih besar dari 

nilai level of significant, dengan nilai Sig 0,086 > 0,05, maka varian s datanya 

diasumsikan sama (equal) karena nilai significant lebih besar dari nilai level of 

significant. Pada nilai Sig.(2-tailed) menjadi hasil hipotesisnya  dengan besar nilai 

sig(2-tailled) 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan  bahwa “Hipotesis Nol 

Ditolak” karrena nilai sig (2-tailled) lebih kecil dari nilai level of significant 

.Dengan demikian dapat disimpulkan: Tidak ada perbedaan corporate social 

responsibility  orientation antara top management dan middle management di 

koperasi syariah BINAMA pada kategori orientasi goverment law. 

4.4.4   Uji Komparasi Perbedaan Orientasi Antara Top Management dan 

Middle Management Pada Kategori Maximizing Earnings 

      Dengan menggunakan uji komparasi dua sampel tidak berpasangan 

(independent t-test) dapat diketahui ada tidaknya perbedaan orientasi anatara top 

management dan middle management tentang corporate social responsibility pada 

kategori maximizing earnings, sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Sumber: Data primer diolah 2018 

Pada tabel 4.10 dapat dilihat pada kolom nilai significant lebih besar dari 

nilai level of significant, dengan besar nilai Sig 0,765 > 0,05, maka varian s 

datanya diasumsikan sama (equal), karena nilai significant lebih besar dari nilai 

level of significant. Pada nilai sig.(2-tailed) menjadi hasil uji hipotesisnya dengan 

besar nilai sig.(2tailled) 0,104 > 0,05, maka “Hipotesis Nol Diterima ”.Dengan 

demikian dapat disimpulkan: ada perbedaan corporate social responsibility  

orientation antara top management dan middle management di koperasi syariah 

BINAMA pada kategori orientasi maximizing earning. 

             Independent Samples Test Maximizing Earnings 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Maximizing 

Earnings  

Equal 

variances 

assumed 

,092 ,765 1,703 20 ,104 4,13889 2,43008 -,93017 9,20795 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,981 5,366 ,101 4,13889 2,08942 1,12379 9,40157 
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4.5      Implikasi Manajerial 

Penelitian yang dilakukan di koperasi syariah BINAMA untuk mengetahui  

perbedaan orientasi corporate social responsibility pada top management dan 

middle management dalam empat kategori yaitu philanthropic, ethical, 

goverment law dan maximizing earnings. 

Dari hasil penelitian melalui uji independent t-test terdapat: 

  1.   Tidak terdapat perbedaan orientasi corporate social responsibility 

antara top management dan middle management pada kategori 

orientasi goverment law, oleh karena itu perlu dipertahankan, yang 

nantinya dapat memberikan pengaruh kesamaan orientasi corporate 

social responsibility terhadap para karyawan koperasi syariah 

BINAMA dalam melaksanakan praktik-praktik corporate sacial 

responsibility . 

2.     Sedangkan corporate social responsibility orientation pada kategori 

philanthropic, ethical, maximizing earnings terdapat perbedaan 

orientasi. Ini terjadi dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan 

responden tentang orientasi didalam corporate social responsibility. 

Perbedaan ini dapat memberi dampak yang kurang baik nantinya bagi 

perusahaan, dalam menentukan serta mengambil suatu keputusan 

perusahaan, khususnya pada level jabatan top management dan middle 

management sebagai pembuat keputusan di perusahaan, karena cara 
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berpikir yang kurang komprehensif dan tidak sama, maka didalam 

membuat dan mengambil keputusan pun juga kurang maksimal. 

   Maka hasil analisis ini dapat menjadi pertimbangan 

bagi`perusahaan untuk membuat sebuah cara bagaimana menyamakan 

persepsi tentang orientasi antara top management dan middle 

management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


