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Penelitian In! secara UIIlum ingin. mengkajl penilalan dan 
pengetahuan aahasiswa serta perllaku beserta dlnamika mahae1§ 
wa dalam kaitannya dengankeberadaan,kopsraal mabasiswa dl U
nivers1tas Airlangga. Secara khusUB akan berkaltan dengan hal 
hal sebagai berikut : 1. 1ng! mengetahui tingkat partlsipael
mahas1ewa pada keg1atan~keg1atan. usaha ekonomi koperaB1 maha
siswa, 2. ingin mengetahui penilaian mahasiewa atas keberada
an koperasl mahas1swa. Biharapkan basil dari kajian in! mampu
!lembert gambaran tentang dinamika penllalan mallasiswa terha 
aap koperas1 mahaisiswa. lalaupun penelit1an 1n! belum sampal 
pada penila1an yang cukup lIle~alam namun hasllnya akan sangat
lIlembantu untuk menulusur1 lebih lanjut ats fenomena teraebut 
seh1ngga penel1tlan lanjutan yang lebih mendalam. detail dan 
menyelurub akan terbantu stau hisa dlmulai dar1 temuan-temuan 
dan kecenderungan-kecenderungan yang tampak dalam pene11tlan
lni. 

. Adapun rumusan masalahnya adalah mendasarkan d1r1 pada
latarbelakang mesalah serta dangan mempertlmbangkan tujuan P.!i! 
nel1tian In! seh1ng&a rumusanuya adalah aebagai ber1kut : 
"aejauhmana peranan mahasiswa dalsm menunjang perkembangan 
koperas1 mahas1swa 1". 

Penellt1an lni mengamhil sampel aebanyak 200 mahasiawa 
den~n pendistribuS1an sebagai berikut : tlap takultas --yg
herjumlah delapan ltu-- diambil aebanyak 25 sampel dengan me
maka1 slmple random sampling. Teknik pengumpulan data fang d1 
lakukan adalah dengan lIlerqebar kuesloner, danmendayagunakan
data sekunder. Teknik analisis data, akan lebih bayak d±ana11 
aa secara kuali tstip sebah pellelit1an lni barsitat d1skriptit
kuslitatip sehingga data ,.ang diperoleh akan leblh banyak dig
tampilkan dalsm bentuk tahal-tabel. 

Hail peael1tlan menmnjukkan bahwa dari segi pemabeman a
tas obyek --yaitu kopma Ilnair-- yang lIIeliputi aspek pengurus
nya, jenis barang, harga dan unit pelayanan, menunjukkau tin.! 
kat yang rendah. Hal 1tupun akan terlihat pada perilakunya yg
me11puti akti 'Iitas ke 	kopma: frekuensi, kepastlan memba11, 
volume pembelian. mot1v ke kopma, janis barang yang dlbel1 
serta d1lema ke kopma 	 atau ke bursa. Darl kritik yang dllon 
tarkan olen rasponden menunjukkan bahwa masalah harga kur~ng
beg1tu dlpermasalahkan justru yang menjadi perhatian atau ke~ 
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ssngat kurang. pengelolaan. yang kurang profesional Berta pe
layanan yang kurang memuaskan. Sebingga keberadaan kopma de
ngan kondia1 sepert1 i tu, t1dak punya daya sa1ng serta tak 
punya keungulan-keunggulankomparative menyebabkan mahas1swa 
merasa enggan dan bahkan tak punya kepedulian terhadap kopaa 
akibatnya tak ada atens1, 1nteraksi dan. transaksi antara ma
haBis.a dan kopma • 
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Pertama sakali penulis memanjatkan puji syukur keha

d.1rat Allah 8ft atas selesainya aeIaahan 1Id. Setelah melalui 

ber'bagai proses, akhirnya terwujud juga hasil kajian ataa pel: 

masalahan yang dibahas. Tentu saja upaya lIlaks1mal telah peDUlis 

Iakukan UDluk telaahan 1ai, walaupun demik1aD dengan penuh kes~ 

darall. harus diakUi 'bahw,lt karya yang sederham 1m mas1h banyak 

kekurangannya oleh sebab 1tu kritik dan saran yang konstruktif 

sangat diharapkan. 

Akhirnya penuI1a mengucapkan banyak terima kasih kepada 

Lem'baga Penel1_t1an Unsir dan p1mp1nan Un1~ersitas yang telah 

memberi kesempatan untuk mengapI1kasikan dan mengembangkanke

mampuan mene11ti penul1s. Ucapan ter1ma kasih juga disampaikan 

kepada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya laporan 

1nt. 

Surabaya, 19 Jul1 1991 

Penel1t;!. 
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