
 

  

 

 

 

 

I. Pengantar 

 Responden yang terhormat, 

 Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang tengah saya lakukan, bersama 

ini saya dengan permohonan yang tulus memohon kepada Bapak / Ibu / Sdr / i 

untuk ikhlas meluangkan waktu mengisi daftar pertanyaan berikut ini. Saya 

berharap anda menjawab dengan leluasa, sesuai dengan pengetahuan anda 

tentang prinsip koperasi. Sesuai kode etik penelitian, data Bapak / Ibu / Sdr / i 

saya jamin kerahasiaanya, untuk itu mohon diisi dengan sebenar – benarnya. 

Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. 

II. Data responden 

1. Nama : 

2. Nama koperasi : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Umur : 

5. Pendidikan terakhir : 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, kemudian berikan respoon 

dengan cara menyilang (X) yang terletak disebelah kanan pertanyaan. 

2. Pilihan 

STS : Bila anda sangat tidak setuju dengan peryatraan 

tersebut. 

TS : Bila anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

N :  Bila pendapat anda antara setuju dan tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. 

S :   Bila anda setuju dengan pernyataan tersebut. 

SS : Bila anda sangat setuju dengan pernyataan 

tersebut. 



 

  

 

 

 

 

III. Butir pertanyaan 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya mengetahui tentang prinsip koperasi 

pada saat saya menjadi anggota koperasi. 

     

2. Saya sangat memahami ketujuh prinsip 

koperasi. 

     

3. Dengan memahami ketujuh prinsip 

koperasi, loyalitas saya sebagai anggota 

semakin meningkat terhadap koperasi. 

     

Ketujuh Prinsip Koperasi 

1. Keanggotaan Bersifat  Sukarela dan Terbuka 

a. Saya sadar dan yakin untuk masuk menjadi 

anggota koperasi. 

     

b. Saya bebas untuk menjadi anggota koperasi 

dan memperoleh faedah – faedah ekonomis 

dan social menurut pertimbangan hubungan 

para anggota dengan anggotanya. 

     

c. Koperasi terbuka untuk semua warga 

negara Indonesia yang ingin masuk dan 

menjadi anggota koperasi. 

     

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 

a. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi 

dalam organisasi koperasi yang 

beranggotakan orang – orang tanpa 

mewakili aliran, golongan dan paham 

politik. 

     

b. Setiap anggota mempunyai hak suara yang 

sama dan dalam hal pengambilan keputusan 

pada rapat anggota. 

     



 

  

3. Pembagian Sisa Hasil  Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding dengan Besarnya 

Jasa Usaha Masing – Masing anggota 

a. Sisa dari hasil usaha bila dibagikan kepada 

anggota, tidak berdasarkan modal yang 

dimiliki anggota dalam koperasi tetapi 

berdasarkan perimbangan jasa / usaha dari 

kegiatan yang dilakukan. 

     

b. Sisa hasil usaha yang berasal dari bukan 

anggota tidak dibagi – bagikan kepada 

anggota. 

     

c. Pembagian SHU menurut perimbangan jasa 

yang diberikan ini diatur dalam  anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga koperasi 

yang bersangkutan. 

     

4. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Modal 

a. Menurut Rapat Anggota, bunga atas modal 

koperasi adalah terbatas. 

     

b. Yang saya ketahui modal koperasi terdiri 

dari simpanan – simpanan (pokok , wajib , 

& sukarela), cadangan – cadangan, hasil 

penyusutan dan pinjaman – pinjaman. 

     

c. Yang saya ketahui pengenaan bunga 

koperasi meliputi atas simpanan anggota 

(pokok,wajib & sukarela), cadangan dan 

penyusutan dan modal pinjaman dari pihak 

ke tiga. 

     

5. Kemandirian 

a. Tanpa modal kepercayaan atau keyakinan 

atas kemampuan dan kekuatan diri sendiri, 

maka tidaklah mungkin timbul suatu 

kegiatan dalam koperasi. 

     

b. Koperasi menjadikan saya menjadi mandiri.      

c. Setiap kegiatan koperasi mendasarkan diri      



 

  

pada prinsip swadaya, swakerta dan 

swasembada. 

6. Pendidikan Perkoperasian 

a. Saya pernah mengikuti pendidikan 

koperasi. 

     

b. Pendidikan koperasi penting untuk 

meningkatkan program kesejahteraan 

anggota. 

     

7. Kerjasama Antar Koperasi 

a. Koperasi saya bekerjasama dengan koperasi 

lain. 

     

b. Dengan bekerjasama dengan koperasi lain 

dapat meningkatkan pendapatan koperasi. 

     

 

  Mohon Bapak / Ibu / Sdr / i untuk meneliti kembali semua 

pengisian, agar jangan sampai ada pertanyaan yang belum terjawab. Atas 

kerjasama dan partisipasi Bapak / Ibu / Sdr / i kami ucapkan terima kasih dan 

perhargaan yang setinggi –tingginya. 

 

 

    Semarang, 4 Juni 2009 

     Novi Stefani 

    Nim 05.60.0175 
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