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ABSTRAK 
 

 

Novi Andrianto, 090462201243, Pengaruh Biaya Operasional dan Simpan Pinjam Terhadap Sisa Hasil 

Usaha Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Tanjungpinang Tahun 2010, 2011 dan 2012. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Biaya Operasional, dan Simpan Pinjam berpengaruh 

terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Tanjungpinang dan Seberapa besar 

Biaya Operasional, dan Simpan Pinjam berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai 

Telkom (KOPEGTEL) Tanjungpinang. Yang mana teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

cara pengumpulan data pengeluaran serta penghasilan yang ada pada koperasi telkom dan melakukan uji 

validitas dan reliabilitas dan selanjutnya untuk pengujian hipotesis dilakukan uji regresi linier berganda. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan, secara parsial Biaya Operasional, dan Simpan Pinjam berpengaruh 

terhadap Sisa Hasil Usaha. Hal ini dibuktikan dengan thitung -3.224, - 0,620. selain itu secara simultan 

menunjukkan Biaya Operasional, dan Simpan Pinjam berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha. dengan 

nilai. Untuk Koefisien Determinasi (R
2
) menunjukkan menunjukkan Biaya Operasional, dan Simpan 

Pinjam secara parsial menunjukkan 0,272 hal ini menunjukkan bahwa R Square <0,5 sehingga dikatakan 

baik dan akurat.  

 

Kata kunci:  Pengaruh Biaya Operasional dan Simpan Pinjam Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi 

Pegawai Telkom (KOPEGTEL) Tanjungpinang Periode 2010 - 2012. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  
Koperasi merupakan salah satu penggerak 

perekonomian rakyat yang berfungsi untuk 

membangun dan mengembangkan potensi serta 

kemampuan ekonomi para anggota khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Selain itu, koperasi juga 

berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial perusahaan terutama dalam hal 

pemberian kredit modal kerja kepada anggotanya. 

Tujuan utama koperasi adalah menyalurkan kredit 

kepada anggotanya sehingga masalah utama yang 

dihadapi oleh koperasi adalah seberapa besar 

kegiatan koperasi dalam bidang penyaluran kredit 

kepada anggotanya dapat menimbulkan suatu risiko 

yaitu risiko timbulnya kredit macet.  

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang 

berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan 

orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai 

tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan 

kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi 

untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam 

upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional 

dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas 

asas kekeluargaan (UU nomor 25 tahun 1992).  

Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang 

diperoleh dan penyisihan sisa hasil usaha yang 

digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk 

menutup kerugian koperasi bila diperlukan.  

Hibah, adalah sejumlah uang yang diberikan dari 

suatu badan atau orang perorangan kepada Koperasi 

Simpan Pinjam.  

Penilaian hasil koperasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan 

usahanya. Agar penilaian tersebut di dapatkan hasil 

yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil 

keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar 

lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi 

tersebut bisa tercapai dengan baik.  

Pengendalian biaya adalah produk ikutan manajemen 

yang efektif, karena jika manajemen suatu 

perusahaan diselenggarakan secara efektif, biasanya 

terjadi efisiensi yang tinggi. Dan efisiensi yang tinggi 

merupakan gejala nyata dari pengendalian biaya.  

Agar dapat memaksimalkan laba yang didapat oleh 

koperasi , maka bagian keuangan perlu mengetahui 

apa saja faktor – faktor yang memiliki pengaruh 

besar terhadap laba suatu koperasi. Dalam penelitian 

ini akan dibahas mengenai faktor – faktor yang 

berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha kopegtel, 

yaitu biaya operasional dan Simpan pinjam terhadap 

Sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Telkom 

(KOPEGTEL) Tanjungpinang.  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ini 

mengambil judul mengenai “ Pengaruh Biaya 

operasional, dan Simpan Pinjam terhadap Sisa 

Hasil Usaha Koperasi Pegawai Telkom ( 

KOPEGTEL ) Tanjungpinang. Periode 2010 – 

2012.  

Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 

permasalah yang akan dibahas dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap 

Sisa hasil usaha Kopegtel Tanjungpinang periode 
2010 sampai dengan 2012 ?  

2. Apakah Simpan pinjam berpengaruh terhadap Sisa 

hasil usaha Kopegtel Tanjungpinang periode 2010 
sampai dengan 2012 ?  

3. Apakah biaya operasional dan Simpan Pinjam 

secara Simultan berpengaruh terhadap Sisa hasil 

usaha Kopegtel Tanjungpinang perode 2010 sampai 

dengan 2012 ?  

 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap 

Sisa hasil usaha Kopegtel Tanjungpinang perode 
2010 sampai dengan 2012.  

2. Mengetahui pengaruh Simpan pinjam terhadap 

Sisa hasil usaha Kopegtel Tanjungpinang perode 
2010 sampai dengan 2012.  

3. Mengetahui pengaruh biaya operasional dan 

Simpan Pinjam secara simultan terhadap Sisa hasil 

usaha Kopegtel Tanjungpinang perode 2010 sampai 

dengan 2012.  

 

Manfaat penelitian  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :  

1. Bagi Peneliti  



Menambah pengetahui dan pengalaman bagi penulis, 

tentang biaya operasional,simpan pinjam terhadap 

sisa hasil usaha Bagi perusahaan. Diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan konstribusi yang 

positif bagi Kopegtel Tanjungpinang untuk lebih 

meningkatkan laba.  

2. Bagi Peneliti Berikutnya  

 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

peneliti berikutnya sebagai referensi bahan penelitian 

dan bahan kajian penentuan hipotesis lainnya yang 

berkaitan.  

Sistematika Penelitian  

Merupakan garis besar penyusunan skripsi yang 

memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara 

keseluruhan isi skripsi.  

 

LANDASAN TEORI  
Sisa Hasil Usaha  
Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 

5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian sisa hasil 

usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata 

berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam 

koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa 

usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini 

merupakan jasa usaha anggota terhadap koperasi.”  

Dalam bisnis terdapat tiga kemungkinan atau cara 

untuk meningkatkan sisa hasil usaha/laba usaha. 

Menurut Ernawati (2000:26) cara meningkatkan Sisa 

Hasil Usaha/laba usaha adalah  

1. Meningkatkan volume penjualan.  

2. Menaikan harga penjualan  

3. Mengurangi biaya  

. Simpan Pinjam  
 

Pengertian Simpan pinjam  
Koperasi jenis ini didirikan untuk memberikan 

kesempatan kepada anggotanya memperolah 

pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Fungsi 

pinjaman dalam koperasi simpan pinjam adalah 

untuk memperbaiaki ekonomi para anggotanya 

(Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti, 1997 : 22). 

Koperasi simpan pinjam berusaha untuk. Mencegah 

para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah 

darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang 

dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur 

pemberian pinjaman uang dengan bunga yang 

serendah-rendahnya.  

Sumber Permodalan Koperasi Simpan Pinjam  
Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 

Sumber permodalan koperasi terdapat 2 yaitu :  

a. Modal dari anggota seperti :  

1. Simpan wajib  

2. Dana cadangan  

3. Hibah  

4. Modal dari pembiayaaan dalam bentuk pinjaman  

 

Pengertian Biaya  
 

Biaya adalah merupakan salah satu faktor penting 

yang menentukan besarnya suatu laba perusahaan. 

Oleh karena itu banyak teori yang dikembangkan 

oleh para ahli mengenai biaya sesuai kondisi yang 

ada.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002:1) 

mengatakan bahwa:  

“ Biaya adalah suatu nilai yang dipertukarkan 

pengorbanan, atau persyaratan yang dilakukan guna 

memperoleh manfat”.  

Jenis-jenis biaya  
 

Jenis biaya tergantung dari cara penggolongan atau 

pengklasifikasian yang dilakukan. Menurut Mulyadi 

(2005 :14) dalam bukunya “Akuntansi Biaya” 

mengungkapkan bahwa jenis-jenis biaya dibebankan 

menurut cara penggolongan biaya adalah sebagai 

berikut:  

“1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran;  

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam 
perusahaan;  

3. Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya 
Denagn Sesuatu yang Dibiayai;  

4. Penggolongan Biaya Menurut Prilakunya Dengan 
perubahan volume Kegiatan;  

5. Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu 

Dan Manfaat.”  

 

Pengertian Biaya Operasional  
 

Secara umum, biaya operasional diartikan sebagai 

biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi 

yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan 

uang. Dimana biaya operasi sering disebut juga 

sebagai operation cost atau biaya usaha. Menurut 

kamus akuntansi yang dibuat oleh Syahrul dan 

Muhammad Afdi Nizar (2000 : 256) pengertian biaya 

operasional adalah sebagai berikut :  



Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang berkaitan 

dengan kegiatankegiatan administratif dan penjualan 

dari suatu perusahaan. Disebut juga non 

manufacturing expense. Merupakan biaya periode 

yang berkaitan dengan waktu, bukan dengan produk. 

Biaya ini dibagi atas biaya penjualan dan biaya 

administrasiumum.                                          

Klasifikasi Biaya Operasional  
Klasifikasi Biaya Operasional adalah suatu proses 

pengelompokkan biaya yang sistematis atas 

keseluruhan dari elemen-elemen yang ada dalam 

golongan biaya.pengkasifikasian biaya operasional 

menurut Supriyono (2001: 250) sebagai berikut :  

a. Klasifikasi biaya operasional berdasarkan fungsi 
pokok kegiatan perusahaan.  

1. Biaya Produksi  

 

Yang termasuk biaya produksi adalah biaya 

materil,biaya langsung dan Biaya overhead.  

2. Biaya Administrasi dan Umum  

 

Penelitian Terdahulu  
 

Penelitian Dewi (2009) yaitu Analisis rasio efisiensi 

operasional terhadap laba bersih perusahaan pada 

pabrik gula mojo Teknik analisis yang digunakan 

untuk pengujian hipotesisnya adalah Uji korelasi, 

koefisien determinasi, dan uji regresi. Hasil 

penelitian Dewi (2009) yaitu mengkorelasikan antara 

rasio efisiensi operasional dengan laba bersih. 

Penelitian ini mengemukakan bahwa secara parsial 

penggunaan biaya operasional yang tinggi sangat 

menyebabkan menurunnya laba bersih.  

Penelitian Maria (2007) yaitu Pengaruh Biaya 

Operasi Terhadap Laba Operasi pada PT. PLN 

(Persero).Teknik analisis yang di gunakan untuk 

pengujian hipotesisnya adalah Uji korelasi, 

koefisiendeterminasi, dan uji regresi.hasil penelitian 

Maria (2007)) yaitu Biaya operasi berpengaruh 

sangat kuat terhadap penyaluran kredit, hal ini 

disebabkan biaya operasi semakin tinggi maka 

semakin sulit pihak manajemen untuk meningkatkan 

laba.  

Penelitian Fathor (2008) dengan judul Pengendalian 

Biaya Operasional Guna Meningkatkan Laba Usaha 

pada Koperasi Agro Niaga Jabung Malang, dimana 

hasil penelitian menyatakan tindakan yang tidak 

rasional dalam menjalan kan usaha dapat 

menurunkan laba atau sisa hasil usaha misalnya : 

denga memberikan ptongan harga terutama bagi yang 

bukan anggota koperasi, memberikan hadiah tertentu 

atau tindakan-tindakan lain yang pada dasarnya dapat 

menaikkan biaya oprasional koperasi.  

Kerangka Pemikiran  
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatanya berdasarkan prisnsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi 

bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.  

 Fungsi dan Peran Koperasi  
Menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal (4) 

dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai:  

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama-

sama oleh seluruh anggota koperasi dimana setiap 

anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap 

keputusan yang diambil koperasi. Pembagian 

keuntungan koperasi yang biasa disebut dengan Sisa 

Hasil Usaha (SHU) biasanya dihitung berdasarkan 

andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya 

dengan melakukan pembagian deviden berdasarkan 

besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh 

anggota tersebut.  

Analisis Biaya Operasional pengaruhnya 

terhadap tingkat Sisa Hasil Usaha  
Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada skema kerangka konseptul.  

Biaya Operasional  

(X1)  

Sisa Hasil Usaha  

( Y )  

Simpan Pinjam  

(X2)  

Hipotesis  
Hipotesis menurut Jonathan (2005:13) adalah: 

“Hipotesis adalah suatu pernyataan yang belum 

terbukti mengenai hubungan antara dua variabel atau 

lebih yang dibuat didasarkan kerangka teori atau 

model analisis. Kadang-kadang hipotesis merupakan 

jawaban pertanyaan penelitian”.  

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, ( 2010:110) 

adalah “ Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul”  

METODELOGI PENELITIAN  
Lokasi Penelitian  
 

Penelitan ini dilakukan pada koperasi yang ada di 

Telkom yang bernama Koperasi Pegawai Telkom 

(KOPEGTEL) Tanjungpinang.  

 Objek Penelitian  



Yang menjadi objek penelitian disina adalah Sisa 

Hasil Usaha, khususnya tentang biaya operasional 

dan simpan pinajam pengaruhnya terhadap sisa hasil 

usaha Koperasi Pegawai Telkom Tanjungpinang.  

Jenis Data  

 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :  

Data kualitatif yaitu data berupa keterangan, 

penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan 

penelitian yang meliputi tujuan dan aktifitas koperasi 

pegawai telkom Tanjungpinang.  

Data Kuantitatif yaitu data berupa angka-angka atau 

bilangan numerik yang meliputi jumlah serta sisa 

hasil usaha pada koperasi pegawai telkom 

Tanjungpinang.  

 Tempat dan waktu penelitian  
 

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai 

Telkom ( KOPEGTEL ) Tanjungpinang, yang 

beralamat dijalan Ahmad Yani Tanjungpinang.  

 Jenis Dan Sumber Data  
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

berdasarkan prosedur statistik yang pengolahannya 

dibantu dengan aplikasi software SPSS.  

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dan 

bersumber dari hasil peneliti lapangan melalui 

wawancara secara lansung dengan bagian keuangan 
yang ada kaitannya dengan penelitian ini. .  

2. Data Sekunder adalah data pendukung yang 

biasanya dapat diperoleh dari literatur-literatur bahan 

kepustakaan dan dokumen-dokumen perusahaan 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  

 

Metode Pengumpulan Data  
 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Dokumentasi  

 

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa  

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, hukum-  

hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan.  

2. Wawancara  

 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan 

data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara 

langsung berhadapan dengan yang diwawancarai dan 

Mengadakan Tanya jawab kepada Pimpinan serta 

karyawan PT. Koperasi pegawai Telkom, untuk 

mendapatkan data – data yang di inginkan.  

3. Observasi  

 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari isi 

peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung 

terhadap obyek penelitiannya.  

4. Penelitian pustaka  

 

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan 

dalam upaya memperoleh bahan-bahan berupa teori 

melalui kajian buku-buku literatur, bahan kuliah dan 

karangan ilmiah lainnya sebagai landasan teori.  

Definisi Operasional Variabel  
 

Definisi variabel perlu dilakukan untuk menghindari 

kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang 

dianalisa, meliputi:  

1. Sisa Hasil Usaha (Y)  

 

Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh 

pemasukan atau penerimaan total (total value) 

dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dalam 

satu tahun buku.  

Didalam perkoperasian hasil usaha sama dengan 

laba. Sisa Hasil Usaha adalah keuntungan bersih 

yang didapat oleh perusahaan setelah hasil penjualan 

dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk keperluan produksi, operasional, pemasaran, 

dan lain-lain.  

Definisi Sisa Hasil usaha menurut Baswir (2000) 

dalam bukunya “Koperasi Indonesia” adalah: “Sisa 

Hasil Usaha yang diperoleh dari kegiatan utama 

perusahaan yang merupakan selisih dari pendapatan 

bersih dengan harga pokok penjualan dan beban 

usaha”.  

Menurut SAK (2004:35) :  

“SisaHasil usaha adalah pendapatan koperasi yang di 

peroleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi 

beban pokok penjualan dan beban usaha dalan buku 

yang bersangkutan”.  

Menurut UU No. 25 / 1992, tentang perkoperasian, 

Bab IX pasal 45 adalah sebagai berikut :  

“SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang 

diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan 

biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak 

dalam tahun buku yang bersangkutan”.  

1. Biaya Operasional Usaha Koperasi (X1)  
 



Pada dasarnya biaya pada koperasi di bagi menjadi 

dua yakni biaya operasional dan biaya non 

operasional. Biaya operasional (biaya usaha) adalah 

seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan koperasi, sebagaimana pada lembaga usaha 

baik jasa maupun manufaktur. Menurut Mulyono 

(1992), macam-macam biaya operasional meliputi:  

a. Biaya bunga  

 

Yang dimaksud dengan biaya bunga adalah semua 

biaya atas dana-dana (termasuk provisi) yang berasal 

dari pihak ketiga bank dan bukan bank.  

b. Biaya Tenaga Kerja  

 

Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja adalah 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membiayai 

pegawai atau karyawan, seperti gaji dan upah, uang 

lembur, perawatan kesehatan, honorarium komisaris.  

c. Penyusutan  

 

Yang dimaksud denga biaya penyusutan adalah biaya 

yang dikeluarkan utnuk penyusutan benda-benda 

tetap dan inventaris maupun penyusutan atas piutang.  

d. Biaya rupa-rupa Yang dimaksud dengan biaya 

rupa-rupa adalah biaya lannya yang merupakan biaya 

langsung dari kegiatan usaha yang termasuk pada 

rekening biaya-biaya tersebut, misalnya premi 

asuransi, sewa gedung dan lain-lain.  

3. Simpan Pinjam (X2)  

 

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha koperasi 

simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran 

dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama 

dari dan untuk anggota.  

Koperasi yang berbentuk jasa (koperasi simpan 

pinjam) dalam menjalankan usahanya melakukan 

penghimpunan dana. Dana yang dimaksudkan bisa 

berbentuk hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. 

Jika dilihat jenis dan sumber dana maka dana yang 

berbentuk hutang berasal dari tabungan anggota 

kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang 

diterima koperasi simpan pinjam, sedangkan yang 

bersumber dari kekayaan bersih diantaranya berasal 

dari simpanan wajib dan simpanan sukarela yang 

berasal dari anggota, cadangan umum serta hasil 

usaha ditahun berjalan.  

Metode Analisis Data  
 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan bantuan program komputer yaitu 

program SPSS.  

Uji Asumsi Klasik  

 Uji Normalitas  
 

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan 

distribusi data, uji normalitas perlu dilakukan untuk 

memenuhi asumsi bahwa data yang digunakan 

terdistribusi secara normal.  

 Uji Multikolinearitas  
 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah 

dengan untuk mengetahui terhadap hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna antra variable 

bebas. Uji multikonearits di lakukan untuk 

menyakinkan bahwa antra variable bebas yang di 

gunkan penelitian ini mengandung korelasi variabel 

bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 

= 0.  

Uji Heteroskedastisitas  
 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual pengamatan yang lain 

tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas.  

Uji Autokorelasi  
 

Uji Autikorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

(t-1) dalam model regresi.  

Menurut Hasan (2008:290), untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi bisa 

digunakan tes Durbin Watson (D-W) 

dengan pedoman sebagai berikut: 

TabelAutokorelasi  

Nilai DW  JenisAutokorelasi  

< 1.10  Ada Autokorelasi  

1.10 – 1.54  Tidak Ada 

Kesimpulan  

1.55 – 2.46  Tidak Ada 

Autokorelasi  

2.46 – 2.90  Tidak Ada 

Kesimpulan  

> 2.91  Ada Autokorelasi  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Gambaran Umum Koperasi  

Pengertian Koperasi  

Dari segi bahasa (etimologi) koperasi berasal dari 

dua kata bahasa inggris yaitu Co dan Operate. Co 

dapat diartikan bersama-sama sedangkan operate 

dapat diartikan sebagai menjalankan. Setelah 



digabungkan Cooperate berarti menjalankan 

bersama-sama.  

Undang-undang Koperasi  
Undang-undang RI nomor 25 tahun 1992  

Undang-undang ini memberikan ruang gerak dan 

kesempatan usaha yang luas yang menyangkut 

kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. 

Peraturan perundang-undangan yang ada belum 

sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk 

menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai 

badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi 

rakyat.  

Bentuk dan Jenis Layanan Koperasi  

Koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh 

dan beranggotakan orang-orang. Sebagai syarat 

mendirikan koperasi primer diperlukan anggota 

paling sedikit 20 orang.  

Koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh 

dan beranggotakan koperasi primer. Untuk 

mendirikan koperasi sekunder minimal merupakan 

gabungan tiga koperasi primer yang sejenis. Kopersi 

sekunder dapat berbentuk pusat koperasi, gabungan 

koperasi dan induk koperasi.  

Gambaran Umum Koperasi Pegawai Telkom  
Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) 

Tanjungpinang bertempat di jln. A. Yani no 27 

kelurahan sei jang Kecamatan Bukit Bestari. yang 

sekarang penanggung jawab di duduki oleh Bpk 

ADZRI yang berjabat sebagai ketua Koperasi dan 

salah satu Karyawan di PT. Telkom Tanjungpinang. 

Sejak berdiri sampai sekarang koperasi mengikut 

sertakan anggota secara aktif semua anggota 

Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) 

Tanjungpinang. Anggotanya adalah pegawai telkom 

dan mitra internal & mitra eksternal yang tergabung 

dalam koperasi tersebut.  

Visi dan Misi  

1. Visi  

Setiap organisasi harus memiliki visi, begitu pula 

dengan Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) 

Tanjungpinang. Dari data yang di dapat dan di 

temukan bahwa visi Koperasi Pegawai Telkom 

(KOPEGTEL) Tanjungpinang adalah peluang yang 

terpapar berusaha di rangkul dan ditembus dengan 

respon tanggungjawab guna menjadikan koperasi 

sebagai media pelayanan terbaik yang mandiri dan 

berwibawa serta terwujudnya kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan kemajuan daerah kerja 

umumnya dalam rangka menggalangkan 

terlaksananya masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pancasila.  

2. Misi  

Selain visi, Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) 

Tanjungpinang juga memiliki beberapa Misi tersebut 

antara lain :  

a. Mengajak seluruh potensi yang tergabung dalam 

Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) 

Tanjungpinang bersama-sama membangun ekonomi 

kerakyatan secara bergotongroyong dalam bentuk 

koperasi.  

b. Membantu para anggota baik itu mitra internal 

maupun mitra eksternal di dalam mobilitas 

permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan mereka.  

c. Turut membantu dan menunjang pelaksanaan 

kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra 

usaha lainnya baik swasta, perbankan maupun 

gerakan koperasi lain.  

d. Merespon Peluang Guna Meretas Kehidupan 

Sosial Anggota Masyarakat.  

 

Tugas dan tanggungjawab anggota.  

 Analisa Deskriptif  

Untuk menganalisa Pengaruh Biaya Operasional dan 

Simpan Pinjam terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi 

Pegawai Telkom maka dengan ini penulis 

menampilkan data penelitian yang telah diambil :  

 Uji Outlier  

Deskripsi Hasil Penelitian secara Statistik  
 

Berikut ini disajikan statistic deskriptif dari 

masing-masing variable penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini pada Tabel dibawah ini : 

Dimana variable dalam penelitian ini 

sebanyak 5 variabel bebas dan satu variable terikat 

yaitu: 

X1 = Biaya Operasional 

X2 = Simpan Pinjam  

Y = Sisa Hasil Usaha 

Berikut ini disajikan statistic deskriptif dari 

masing-masing variable penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini pada Tabel dibawah ini  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deskriptif Statistik 
Descriptive Statistics 

 

N 
Minimu
m 

Maximu
m Mean 

Std. 
Deviation 

Biaya 
Operasional 

34 56.913 203546 127.935
.15 

47.372.669 

Simpan 
Pinjam 

34 74 2843 1.205.0
3 

778.656 

Sisa Hasil 
Usaha 

34 -3.5450 43.439 18.353.
44 

25.300.878 

Valid N 
(listwise) 

34 
    

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

bahwa jumlah data  yang dimasukkan dalam 

pengujian ini sebanyak 34 dan rata-rata masing-

masing variabel (mean) Y sebesar 18.353.44 

dengan standar deviasi 25.300.878, X1 sebesar 

127.935.15 dengan standar deviasi 47.372.669, X2 

sebesar 1.205.03 dengan standar deviasi 778.656 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data 

terdistribusi dengan normal. Data yang baik adalah 

data yang mempunyai pola seperti distribusi 

normal yakni tidak menceng ke kiri atau kekanan. 

Berikut disajikan hasil analisisnya pada gambar : 

 
Hasil Uji Normalitas  

 
 Uji Normalitas 

 

Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 34 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.09272279E4 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .215 

Positive .181 

Negative -.215 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.251 

Asymp. Sig. (2-tailed) .087 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Pengambilan keputusan data terdistribusi normal 

dapat dilihat dari : 

Jika Nilai Sig < 0,05 tidak terdistribusi normal. 

Jika Nilai Sig > 0,05 data terdostribusi normal. 

Uji Multikolonieritas 

Uji ini digunakan untuk melihat adanya 

multikolonieritas yang dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF) atau nilai Tolerance. 

Besarnya hasil VIF dan Tolerance dari hasil 

analisis dapat dilihat pada table dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Multikolonieritas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 
Coeffici
ents 

T 
Sig
. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant
) 

57570.801 11.017.
766 

 
5.225 .00

0 
  

Biaya 
Operasion
al 

-.276 .086 -.517 -
3.224 

.00
3 

.858 1.165 

Simpan 
Pinjam 

-3.230 5.210 -.099 -.620 .54
0 

.858 1.165 

a. Dependent Variable: Sisa Hasil Usaha 
 
 

Uji Autokorelasi 

 Cara untuk mendeteksi autokorelasi dapat 

dilakukan dengan uji Durbin Watson. Pengujian 

Durbin Watson menyajikan hasil seperti yang 

terlihat pada table dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Uji Autokorelsi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watso
n 

1 .562
a
 .316 .272 21.591.749 2.164 

a. Predictors: (Constant), Simpan Pinjam, Biaya 
Operasional 

b. Dependent Variable: Sisa Hasil Usaha 

 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Cara memprediksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat 

dari scatterplot pada gambar sebagai berikut: 

 

 
 

 

 Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 

diatas menunjukkan penyebaran titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi  

Heteroskedastisitas pada model regresi dan layak 

digunakan dalam penelitian. 

Untuk mengetahui heteroskedastisitas 

dengan uji Glejser dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

 

Uji Glejser 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.481.231 7.353.822  .881 .385 

Biaya 
Operasional 

.067 .057 .220 1.16
5 

.253 

Simpan Pinjam .026 3.478 .001 .008 .994 

a. Dependent Variable: Abresid 

 

 Dari tabel uji Glejser maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai t statistik dari seluruh 

variabel independen tidak ada yang signifikan 

secara statistik karena nilai signifikan seluruh 

variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpilkan model ini tidak mengalami masalah 

heteroskedastisitas. 

 

6. Persamaan Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang dipakai dalam penelitian ini telah layak untuk 

dilakukan analisisi statistic selanjutnya 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 57.570.801 11.017.766  5.225 .000 

Biaya 
Operasional 

-.276 .086 -.517 -3.224 .003 

Simpan Pinjam -3.230 5.210 -.099 -.620 .540 

a. Dependent Variable: Sisa Hasil Usaha 

 

Peramaan regresi linier yang diperoleh dari 

table diatas adalah sebagai berikut : 

Y = 57.570.801 – 0.276 X1 – 3.230 X2  + e 

 
Dimana: 

 Y = Sisa Hasil Usaha 



X1 = Biaya Operasional 

X2 = Simpan Pinjam 

e = Faktor lain diluar model 

 Nilai konstanta adalah sebesar 57.570.801, 

nilai ini berarti bahwa jika nilai X1 sampai dengan 

X2 tidak ada atau sebesar nol, maka nilai variabel 

informasi akuntansi adalah sebesar 57.570.801. 

Nilai koefisien regresi X1 sampai dengan X2 

mengandung arti bahwa jika terjadi peningkatan 

atau penurunan nilai variabel 0,276X1 - 3,230X2 

atau Biaya Operasional  sebesar 1, maka nilai 

variabel Sisa Hasil Usaha akan meningkat atau 

menurun dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

 

Uji t 

 Uji t Parsial 

Untuk memastikan variabel mana yang 

berpengaruh secara parsial terhadap Sisa Hasil 

Usaha. Untuk menguji secara parsial maka 

dilakukan pengujian dengan uji t. Keputusan 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah 

dengan melihat taraf level of significant α = 0,05, 

yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 

maka ada pengaruh parsial variabel bebeas 

terhadap variabel terikat. Untuk dapat melihat hasil 

uji t maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

 

 

Uji F 

Untuk mengetahui derajat keeratan 

pengaruh Pengaruh Biaya Operasional X1, dan 

Simpan Pinjam X2 Terhadap Sisa Hasil Usaha 

Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL) 

digunakan korelasi berganda dengan melihat R-

Square sebagaimana dapat dilihat pada table 

dibawah ini: 
ANOVA

b
 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.672E9 2 3.336E9 7.156 .003
a
 

Residual 1.445E10 31 4.662E8   

Total 2.112E10 33    

a. Predictors: (Constant), Simpan Pinjam, Biaya Operasional 

b. Dependent Variable:  Sisa Hasil Usaha 
 

 

 

Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui seberapa jauh variabel  

mempengaruhi variabel Y, maka dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .562
a
 .316 .272 21.591.749 

a. Predictors: (Constant), Simpan Pinjam, Biaya Operasional 

 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Biaya 

Operasional dan Simpan Pinjam secara parsial 

menunjukkan 0.316 hal ini menunjukkan bahwa R 

Square < 0,5 sehingga dikatakan baik dan akurat. 

 

Pembahasan  

Dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa 

jika biaya operasional bertambah maka akan sangat 

berpengaruh terhadapat pendapatan atau hasil 

usaha koperasi tersebut. Oleh karena itu pimpinan 

koperasi dalam menjalankan unit usaha nya harus 

dapat berusaha menekan biaya operasional dan 

meningkatan pendapatan atau Sisa hasil usahanya. 

Sedangkan untuk simpan pinjam semakin 

banyak anggota koperasi maka akan semakin 

banyak pula jumlah transaksi berupa simpanan dan 

peminjaman yang dilakukan oleh anggota. Dengan 

demikian maka lebih banyak pula pandapatan atau 

Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 57.570.801 11.017.766  5.225 .000 

Biaya 

Operasional 

-.276 .086 -.517 -3.224 .003 

Simpan 
Pinjam 

-3.230 5.210 -.099 -.620 .540 

a. Dependent Variable:  Sisa Hasil Usaha 



PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dari pengaruh 

biaya operasional dan simpan pinjam terhadap Sisa 

hasil usaha koperasi pegawai telkom 

(KOPEGTEL) Tanjungpinang periode 2010 

sampai dengan 2012, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1.  Biaya Operasional berpengaruh terhadap 

hasil usaha pada Koperasi Pegawai Telkom 

(KOPEGTEL) Tanjungpinang, karena 
dalam penetapan biaya operasional dalam 

setiap periode operasinya tidak 

menunjukkan terjadinya penyimpangan, 

yaitu jumlah realisasi biaya yang 

dikeluarkan lebih kecil dari pada jumlah 

yang dianggarkan. Sehingga Sisa hasil 

usaha yang diperoleh dalam setiap 

periodenya pun lebih besar dari pada 

jumlah laba yang dianggarkan.  

2.  Simpan Pinjam berpengaruh terhadap Sisa 

Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai 

Telkom (KOPEGTEL) Tanjungpinang, 

karena semakin banyak anggota yang 

dimiliki oleh setiap koperasi maka semakin 

banyak pula jumlah simpanan yang di dapat 

oleh koperasi tersebut, sehingga hasil dari 

simpanan tersebut dapat dipergunakan atau 

di putarkan kembali kepada anggota 

koperasi.  

3.  Sedangkan secara simultan menunjukkan 

Biaya Operasional dan Simpan Pinjam 

berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha. 

 

B.   Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai 

berikut:  

1.  Mempertahankan kinerja dalam 

pengendalian biaya yang selama ini sudah 

terealisasi dengan baik. Atau bahkan bila 

perlu semakin meningkatkan lagi 

kinerjanya agar lebih baik lagi.  

2. Diharapkan dapat terus melakukan kebijakan 

penetapan dengan berdasarkan pada apa 

yang selama ini telah dilakukan, misalnya 

kebutuhan baik di lingkungan kerja maupun 

di luar lingkungan kerja. Terlebih 

kebutuhan di luar lingkungan kerja. Karena 

hal ini sangat erat kaitannya dengan 
perkembangan koperasi pegawai telkom 

(KOPEGTEL). 
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