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ABSTRAK 

 

 Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah tedapat pengeruh sistem 

pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha koperasi yang ada di 

Tanjungpinang. Adapun faktor-faktor yang menjadi sub variabel dari sistem 

Pengendalian intern yaitu : Lingkungan Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, 

Penaksiran Resiko, Informasi dan Komunikasi, serta pengawasan. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi yang ada di 

Tanjungpinang yang terdaftar pada dinas koperasi dan masih aktif yang berjumlah 

kurang lebih sekitar 277 koperasi 

 Sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria-kriteria seperti koperasi 

yang berjenis KSU, beranggotakan lebih dari 20 orang, serta memiliki modal 

minimal diatas 10 juta. Berdasarkan kriteria diatas selanjutnya ditarik kesimpulan 

dalam penyebaran kuesioner dengan menggunakan rumus slovin, sehingga sampel 

yang akan disebarkan kuesioner sebanyak 54 responden. 

 Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi di Tanjungpinang. 

Hal ini dibuktikan dengan melihat hasil uji koefisien determinasi sebesar 8,1% 

(0,081) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh sangat terbatas. 

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern, Keberhasilan Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

                   Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Sebagai badan usaha, Koperasi  harus dikelola dengan baik sebagai 

layaknya badan usaha lain maka dalam menjalankan kegiatan usahanya dikelola 

secara profesional. Pengelolaan yang professional memerlukan adanya system 

pertanggungjawaban dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan agar 

usaha koperasi benar-benar dapat menjamin tujuan berkoperasi yaitu memberikan  

kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan para anggota dan berhasil 

mengembangkan koperasi yang bisa membiayai sendiri usaha-usahanya serta 

dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat maka koperasi diharapkan 

dapat meningkatkan usahanya tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. 

Tidak adanya kecurangan berarti jika Koperasi memperoleh laba/SHU, maka 

anggota akan menerima bagiannya sesuai dengan prinsip yang berlaku sehingga 

hal itu akan mendorong Koperasi untuk terus meningkatkan keberhasilan 

usahanya dalam segi perolehan laba/SHU. 

Laporan pertanggungjawaban keuangan harus dapat mencerminkan 

bagaimana pengurus mendesain pengelolaan usaha agar semua kekayaan koperasi 

aman dari semua tindakan yang dapat merugikan semua pihak, penggunaannya 

dilakukan secara efektif dan, efisien, dan semua aktivitas koperasi tidak 

bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaporan keuangan 

mencerminkan fakta yang sesungguhnya, dan bebas dari salah saji material. 

Pertanggungjawaban pengurus harus dapat disampaikan secara berkala kepada 

para pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders), antara lain terutama para 

anggota, dan kreditur serta pemerintah yang menanamkan modal atau yang 

memberikan peluang dan fasilitas kepada koperasi. 

          Melihat masalah yang ada dilapangan banyak terjadi kelemahan dan 

kemunduran baik dari jumlah dan kualitas koperasi itu sendiri maka dapat 

disimpulkan Salah satu faktor sulitnya koperasi itu sendiri untuk berkembang di 

Indonesia khususnya di Tanjungpinang. Hal ini dilihat dari banyaknya jumlah 

koperasi yang tidak aktif dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar pada Dinas 

Koperasi dan DEKOPENWIL Kabupaten/Kota yaitu kurangnya pengendalian 

serta pengawasan baik dari internal dan eksternal. untuk itu koperasi 

membutuhkan suatu alat managemen yang dapat digunakan sebagai media 

pengendali dan pengawasan, yaitu pengendalian intern. 
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Rumusan Masalah 

 

 Dari pernyataan diatas, dalam penelitian ini dapat diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha 

di tanjungpinang ? 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sistem pengendalian 

intern terhadap keberhasilan usaha koperasi. 

Manfaat Penelitian  

 Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

a. Bagi penulis sendiri sebagai tambahan pengetahuan dan 

pengalaman di dunia usaha dan dunia usaha (DUDI) dengan 

nyata  

b. Menambah daftar pustaka baru yang dapat dimanfaatkan oleh 

mahasiswa. 

c. Bagi almamater pada umumnya dan Jurusan Ekonomi pada 

khususnya sebagai sumbangan pengetahuan praktis mengenai 

sistem pengendalian intern koperasi secara praktek.  

2. Kegunaan praktis 

Bagi Koperasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian 

intern dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya. 

Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah mempelajari hasil penelitian ini, maka sistematika 

ini disusun sebagai berikut :  

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusann 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II   LANDASAN TEORI 

Kajian teori berisi tentang pengertian Koperasi, pengertian 

laporan keuangan, komponen laporan keuangan, sistem 

pengendalian intern, keberhasilan usaha koperasi, faktor-faktor 
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yang mendukung keberhasilan usaha, kerangka berfikir, dan 

hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis pendekatan, populasi, 

sumber data metode pengumpulan data variabel dan metode 

analisis data. 

 BAB IV   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 BAB   V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari kata co yang berarti bersama dan operation yang 

mengandung makna bekerja. Pakar ekonomi serta pemerintah mendefinisikan arti 

dari Koperasi itu sendiri, diantaranya : 

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 

tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas 

kekeluargaan. 

Menurut Kartasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Koperasi 

Indonesia (2001:2) menjelaskan koperasi merupakan suatu badan usaha bersama 

yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan 

mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan 

ekonomi yang umumnya oleh mereka. 

The International Labour Organization (ILO) mendefinisikan koperasi 

sebagai suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi 

terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara 

demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal 

yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang 

sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (Sitio 2001:16). 

Pendirian Koperasi 

Koperasi, seperti halnya perseroan terbatas, merupakan badan hukun 

tersendiri. Untuk memperoleh status badan hukum koperasi harus didirikan 

dengan prosedur sebagai berikut :  

1. Untuk dapat mendirikan koperasi, sekurang-kurangnya harus ada 20 

orang anggota yang bertindak sebagai pendiri-pendiri koperasi (dalam 

hal tertentu boleh kurang). 

2. Para pendiri koperasi harus menyusun akte pendirian koperasi. Akte 

pendirian ini dibuat dalam rangkap 2, diajukan kepada pejabat yang 

ditunjuk untuk itu  (kantor koperasi). 
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3. Pejabat yang ditunjuk mengesahkan pendirian koperasi dan 

mencatatnya dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, serta 

mengumumkan dalam berita Negara. 

Sejak tercatat dalam buku daftar umum, koperasi yang bersangkutan telah sah 

menjadi badan hukum tersendiri. 

 

Permodalan Koperasi 

Modal koperasi terutama berasal dari penyetoran anggota dan dapat 

berbentuk : (a) simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama 

banyaknya yang harus disetorkan pada waktu masuk menjadi anggota, (b) 

simpanan wajib adalah jumlah  simpanan tertentu yang harus dibayar dalam 

waktu dan kesempatan tertentu, (c) simpanan sukarela adalah suatu jumlah 

tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota terhadap koperasi atas 

kehendak sendiri sebagai simpanan ( Soemarso:2002). 

Laporan Keuangan Koperasi 

 Laporan keuangan merupakan bagian laporan pertanggungjawaban 

pengurus selama satu periode akuntansi, sehingga dapat dipakai sebagai bahan 

untuk menilai hasil kerja dan prestasi koperasi. Oleh karena itu, laporan keuangan 

koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi (Sitio 2001:107). 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2002 disebutkan 

bahwa laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, 

Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Pengertian Keberhasilan Usaha 

Pengertian keberhasilan usaha adalah suatu keadaan dimana usaha 

mengalami peningkatan dari hasil yang sebelumnya. Keberhasilan berasal dari 

kata Hasil yang artinya sesuatu yang diadakan, dibuat atau dijadikan oleh usaha 

dan berhasil artinya mendatangkan hasil tercapainya maksud (Poerwadarminta 

2002:348).Banyak juga pendapat-pendapat yang mendefinisikan arti dari sebuah 

keberhasilan diantaranya: Nina (2012:14) mengemukakan keberhasilan usaha 

diartikan dengan membesarnya skala usaha yang dimilikinya hal tersebut bisa 

dilihat dari volume produksinya lebih meningkat dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya. Sedangkan menurut Dep.Kop. dan PK & M (1997:23) 

pertumbuhan atau keberhasilan usaha merupakan suatu kondisi atau keadaan 

bertambah majunya suatu maksud dalam suatu kegiatan yang dilihat dari volume 

usaha, nett asset dan laba bersih. 
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Faktor-faktor Yang Mendukung Keberhasilan Usaha Koperasi 

Koperasi untuk dapat mengembangkan usahanya harus mengingat 

akan efektivitas dan efisiensi. Adapun factor-foktornya sebagai berikut : 

1. Berorientasi pada hasil, yaitu pengusaha yang sukses selalu 

mengejar hasil yang lebih baik dari hasil yang sebelumnya. 

Mutu produk dan jasa pelayanan yang diberikan serta kepuasan 

pelanggan menjadi perhatian utama setiap waktu segala 

aktifitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus 

lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

2. Berani mengambil resiko, yaitu sifat yang harus dimiliki 

seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun baik dalam 

bentuk uang maupun waktu. 

Berorientasi pada masa depan, yaitu mempunyai gambaran yang jelas 

mengenai perkembangan akhir dari usaha yang dilaksanakan. Hal ini untuk dapat 

memberikan motivasi yang besar kepada pelaku wirausaha untuk dapat 

melakukan kerja walaupun pada saat yang bersamaan hasil yang diharapkan 

masih belum juga dapat diperoleh. 

Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

 Menurut Mulyadi (2002) sistem pengendalian intern adalah suatu system 

yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi. Mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen. 

Menurut Tunggal (1995:1) pengendalian intern meliputi organisasi dan 

semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu 

perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai 

seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi. 

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pengendalian intern 

didefinisikan sebagai sistem pengendalian intern meliputi organisasi serta semua 

metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan 

untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan. 

Kerangka Pemikiran   

Pada penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu System Pengendalian 

Intern (X). Sedangkan Variabel terikatnya adalah Keberhasilan Usaha Koperasi 

(Y). Untuk lebih jelasnya tergambar sebagai berikut :  
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     Gambar 2.1 

     Kerangka Pemikiran 

 

   

 

 Keterangan : 

                                    = garis pengaruh 

Hipotesis 

Keberhasilan usaha Koperasi Tanjungpinang dipengaruhi oleh Sistem 

Pengendalian Intern” Pengembangan yang dapat dijelaskan adalah bahwa faktor-

faktor dibawah sangat erat hubungannya dengan judul penelitian yang diambil. 

Memang tidak sedikit pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern organisasi apalagi koperasi, baik 

secara langsung maupun tidak langsung akan tetapi pada dasarnya pendapat-

pendapat tersebut sudah terangkum dalam hasil penelitian Richard M.Steer 

sebagaimana teori mengenai pembinaan organisasi yang menekankan adanya 

perubahan yang berencana dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas Sistem Pengendalian Intern organisasi. 

Organisasi sebagai salah satu metode pembinaan organisasi yang 

menekankan pada hal-hal yang dianggap mempengaruhi ketidakstabilan atau 

ketidakberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan diagnosa 

organisasi yang terdiri dari tujuan, struktur, sistem penghargaan, mekanisme tata 

kerja, tata hubungan dan  kepemimpinan. sehingga secara tidak langsung 

menyebutkan bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh keenam unsur 

diatas sehingga dapat di diagnosa  untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan 

organisasi mencapai tujuannya. Pemahaman terhadap  penelitian yang dilakukan 

harus didasarkan atas suatu kerangka kerja analisa yang dipakai sebagai pedoman 

yang merupakan variabel yang berperan penting penting dalam memperlancar 

terwujudnya keberhasilan organisasi. Dalam pendapat  Steers (1985:209) bahwa  

kerangka kerja yang dipakai dapat mengidentifikasi empat rangkaian variabel 

yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern, yakni ciri organisasi, ciri 

lingkungan, ciri pekerjaan serta kebijakan dan praktek manajemen. Dalam 

hubungannya dengan Sistem Pengendalian Intern bahwa koperasi adalah  badan 

usaha yang kelahirannya dilandasi oleh pikiran sebagai usaha kumpulan orang-

orang bukan kumpulan modal sehingga  tidak boleh terlepas dari ukuran 

  

Sistem Pengendalian 

Intern 

Keberhasilan 

Usaha 
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dibuatnya Sistem Pengendalian Intern bagi usahanya, meskipun tujuan untuk 

melayani anggota. sehingga Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di 

atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha :   Ada pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap 

keberhasilan usaha. 

Ho :  Tidak ada pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap  

keberhasilan usaha. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan pada Koperasi di Kota Tanjungpinang 

yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang 

Jenis Pendekatan 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dan desain 

penelitiannya meliputi : populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, sumber data, validitas data dan metode analisis data. 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008) 

Menurut Arikunto (2010) populasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian. Populasi penelitian ini  adalah koperasi-koperasi 

yang ada di Kota Tanjungpinang sejumlah  277 koperasi yang dapat 

dibuktikan melalui tabel terlampir. 

Sampel 

Sampel adalah bagian data dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Mengingat besarnya jumlah koperasi  pada 

penelitian ini, maka penelitian ini mengambil sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Untuk pengambilan sampel 

penelitian ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
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1.    Keterbatasan peneliti dari segi waktu, tenaga, dan biaya. 

2.    Letak obyek penelitian yang berpindah 

3.   Situasi dan kondisi alam yang kurang kondusif. 

Adapun Koperasi yang dijadikan sampel merupakan usaha koperasi yang 

memenuhi pertimbangan dari kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Tanjungpinang. 

2. Koperasi yang mempunyai modal lebih dari Rp 10.000.000,-. 

3. Koperasi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 20 orang. 

4. Koperasi dengan jenis Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Uji Hipotesis 

  Pengujian  hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji 

hipotesis terbagi menjadi dua yaitu: 

Uji  Parsial (t test)  

 Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dapat 

menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan angka signifikan atau 

mengggunakan nilai t. Dalam penelitian  ini penguji menggunakan angka 

signifikansi. Apabila signifikansi <0,05 maka Ha diterima dan sebaliknya apabila 

nilai signifikasi >0,05 Ho di tolak. 

Uji Koefisien Determinasi 

      Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. (Ghozali, 2005). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjek yang digunakan penulis adalah perwakilan 

pimpinan/pengurus inti  1 (satu) orang ditambah dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) 

orang anggota koperasi berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Tanjungpinang yaitu berjumlah 277 buah koperasi  dank arena 

keterbatasan peneliti dari segi waktu, tenaga, biaya, letak obyek penelitian yang 

berpindah serta situasi kondisi alam yang kurang kondusif. 

Koperasi tersebut adalah Koperasi  yang telah terdaftar dan aktif 

menjalankan usaha koperasinya dengan Sistem Pengendalian Intern dan 

keberhasilan dalam usahanya. Pengambilan  sampel yang dilakukan penulis 

dihitung dari jumlah populasi dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 

kesalahan error  adalah 10 % (Sarjono, 2011) dalam (Herwandi,2012). Berikut 

adalah cara yang digunakan untuk memperoleh jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus slovin. 

n  =   N 

       Ne-1 

Keterangan : 

n :   ukuran sampel 

N  : ukuran populasi 

e   : tingkat kesalahan 

 

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM  khusus untuk KSU 

dengan jumlah populasi adalah 54 orang sehingga dengan menggunakan rumus 

Slovin  jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

N =   54 

         54 (0,1) = 1 

      = 54 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan karakteristik responden, maka dibawah ini akan dijelaskan 

terlebih dahulu mengenai identitas responden. Karakteristik  responden adalah 

khusus KSU di identifikasi berdasarkan keaktifan dalam kegiatan operasional 

koperasi. Berdasarkan tanggapan responden yang terkumpul maka hasil 

identifikasi responden dapat disajikan dalam tabel. Berikut ini  : 

Tabel 4.1  

Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin 
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Keaktifan Koperasi Responden Persentase (%) 

Laki-laki 34 62,96 

Perempuan 20 37,04 

 

Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini diukur dengan teknik korelasi Pearson 

Product  moment (r), suatu instrumen dikatakan valid, jika koefisien r hitung>  r 

tabel sedangkan pengujian data dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja 

dengan bantuan SPSS Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan relieable jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 

Dengan taraf signifikan sebesar 5% dengan jumlah responden 54 orang 

dimana degree of freedom (df) =  n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel, jadi 

54-2=52, dengan nilai t tabel sebesar 1,6747 maka r tabel (table r productmoment) 

yang didapat adalah sebesar 0,2681. 

Variabel Dimensi 

Pernyata

an 

Corrected 

Item-Total 

Corelation 

Syarat 

Tabel 

Keterangan 

SPI (X) 

Lingkungan 

Pengendalian 

1 0,825 > 0,2681 Valid 

2 0,604 > 0,2681 Valid 

3 0,376 > 0,2681 Valid 

4 0,550 > 0,2681 Valid 

5 0,316 > 0,2681 Valid 

6 0,745 > 0,2681 Valid 

7 0,361 > 0,2681 Valid 

8 0,548 > 0,2681 Valid 

9 0,506 > 0,2681 Valid 

10 0,108 < 0,2681 Tidak Valid 

Kegiatan 

Pengendalian 

11 0,046 < 0,2681 Tidak Valid 

12 0,463 > 0,2681 Valid 

13 0,432 > 0,2681 Valid 

14 0,445 > 0,2681 Valid 

15 0,502 > 0,2681 Valid 

Penaksiran 

Resiko 

16 0,355 > 0,2681 Valid 

17 0,538 > 0,2681 Valid 

18 0,472 > 0,2681 Valid 

19 0,148 < 0,2681 Tidak Valid 

Informasi dan 

Komunikasi 

20 0,425 > 0,2681 Valid 

21 0,461 > 0,2681 Valid 
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22 0,609 > 0,2681 Valid 

23 0,339 > 0,2681 Valid 

24 - 0,061 < 0,2681 Tidak Valid 

Kegiatan 

Pengawasan 

25 0,562 > 0,2681 Valid 

26 0,423 > 0,2681 Valid 

27 0,457 > 0,2681 Valid 

28 0,491 > 0,2681 Valid 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

29 0,353 > 0,2681 Valid 

30 0,332 > 0,2681 Valid 

31 0,047 < 0,2681 Tidak Valid 

Pengendalian 

Manajemen 

32 - 0,028 < 0,2681 Tidak Valid 

33 0,416 > 0,2681 Valid 

34 0,369 > 0,2681 Valid 

35 0,440 > 0,2681 Valid 

36 0,560 > 0,2681 Valid 

Pengawasan 

Internal 

37 0,309 > 0,2681 Valid 

38 0,246 < 0,2681 Tidak Valid 

39 0,360 > 0,2681 Valid 

40 0,212 < 0,2681 Tidak Valid 

Keberha

silan 

Usaha(Y

) 

Orientasi 

Hasil 

41 0,466 > 0,2681 Valid 

42 0,466 > 0,2681 Valid 

Pengambilan 

Resiko 

43 0,507 > 0,2681 Valid 

44 0,485 > 0,2681 Valid 

45 0,466 > 0,2681 Valid 

46 0,504 > 0,2681 Valid 

47 0,671 > 0,2681 Valid 

 

Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data tersebar normal atau 

tidak. Salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai 

residual. Prosedur uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan one sampel 

Kolmogorov smirnov dalam uji nilai  residual dikatakan berdistribusi normal jika 

nilai Asym.Sig (2-tailed) lebih besar dari nilai batas normal 0,05. 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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 Unstandardized 

Residual 

N 54 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,98416481 

Most Extreme Differences 

Absolute ,102 

Positive ,077 

Negative -,102 

Kolmogorov-Smirnov Z ,752 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,624 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  Sumber : Output Pengolahan data SPSS V. 21 

Tabel diatas merupakan nilai residual dari uju regresi variabel Sistem 

Pengendalian Intern terhadap keberhasilan usaha. Pada tabel tersebut 

menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2 tailed) besar 0,624> 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa persamaan regresi untuk masing-masing model berdistribusi 

normal. 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa nilai untuk 

variabel bebas atau independen menunjukkan angka tolerance diatas 0.10 dan VIF 

di bawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

terjadi multikolinieritas. 
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Uji Heteroskedasitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians suatu penanaman. Berdasarkan diagram scatterplot  dari 

gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar secara acak. Hal ini berarti 

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model layak digunakan. 

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh 

karena itu jumlah pengamtan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik plots (Ghozali, 2005). 

Salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan 

metode rank spearman (Suliyanto, 2011) dengan taraf signifikan pada 

unstandardized residual  lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 13,120 6,929  1,893 ,064   

skorespi 
,096 ,040 ,314 2,387 ,021 1,000 1,00

0 
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Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode 1 dengan kesalahan pada 

periode 1 (sebelumnya) model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2006) untuk menentukan autokorelasi menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW) 2.111 dengan ketentuan (Suyanto,2011). Berdasarkan tabel 

dibawah dapat dilihat bahwa  nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 1,907. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai 

1,907 berada diantara -2 dan +2. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,314
a
 ,099 ,081 3,027 1,907 

a. Predictors: (Constant), skorespi 

b. Dependent Variable: skorekb 

 

Analisis Regresi Liniear Sederhana 

Dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi sederhana, yaitu 

dengan menggunakan perhitungan SPSS versi 21.0 dengan hasil pada tabel berikut  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Analisis Regresi Liniear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 95,0% Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constan

t) 

13,120 6,929  1,893 ,064 -,785 27,024 

skorespi ,096 ,040 ,314 2,387 ,021 ,015 ,177 

a. Dependent Variable: skorekb 

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS v.21 
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Persamaan analisis regresi liniear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :   

Y = a + bX+  

Berdasarkan tabel coeffisients, diketahui bahwa nilai t test adalah 2.837. 

sedangkan besarnya signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Ho 

Ditolak yang berarti ada pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap 

keberhasilan usaha koperasi di Tanjungpinang. Sedangkan nilai constanta 13.120 

sedangkan nilai Sistem pengendalian intern sebesar 0,096 

Dari hasil regresi liniear sederhana pada (tabel 4.10) maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y=13.120 + 0,096X   

Uji t 

 Uji Parsial digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh 

secara parsial (individual) terhadap variabel dependen. Apabila nilai statistic t 

hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan t tabel, Berdasarkan uji t dibawah 

dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan dari SPI sebesar 0,021 nilai ini lebih 

kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap keberhasilan usaha koperasi di 

tanjungpinang. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh parno(2005)  yang menyatakan bahwa efektivitas Sstem Pengendalian Intern 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant

) 

13,120 6,929  1,893 ,064   

skorespi ,096 ,040 ,314 2,387 ,021 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: skorekb 
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Uji Koefisien Determinasi 

        Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar persentase 

pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat hubungan dengan variabel 

terikat. Hasil uji koefisen deteminasi (adjuste R2) dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

Table 4.13 

Hasil uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,314
a
 ,099 ,081 3,027 1,907 

a. Predictors: (Constant), skorespi 
b. Dependent Variable: skorekb 

Dari hasil uji adjusted diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien 

determinasi adalah sebesar 0,081 (8,1%). Hasil ini menunjukkan bahwa 8,1% 

variabel keberhasilan usaha dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern. Dengan 

demikian Sistem Pengenalian Intern dalam menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha sangat terbatas hal ini berarti sisanya sebesar 

0,928 (92,8%) variabel keberhasilan usaha  dipengaruhi oleh variabel lain. 

Pemhahasan 

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keberhasilan Usaha 

Koperasi sangat menguntungkan bagi para anggotanya dan masyarakat 

karena tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari perekonomian nasional itu sendiri yang demokratis dan 

berkeadilan. Tujuan ini selaras terkandung dalam Bab II Pasal 4 UU No. 12 

Tahun 2012. Untuk mencapai tujuan ini maka koperasi akan memberikan 

kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. 

Selain itu, koperasi juga akan memberikan bimbingan dan usaha 

pembinaan kepada para anggotanya agar mereka masing-masing dapat 

memperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja dan jumlah hasil kerja, sehingga dalam 

wadah koperasi secara terpadu dan terarah mereka dapat memberikan sumbangan 
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besar, baik terhadap pembangunan masyarakat pedesaan, regional, maupun 

nasional. Untuk meningkatkan kecerdasan para anggotanya, Koperasi 

menyelenggarakan kursus-kursus secara mandiri ataupun melalui program dari 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Tanjungpinang. 

Pengadaan perpustakaan kecil yang berisi buku-buku dan bahan bacaan 

lainnya yang sangat berkaitan dengan pengembangan koperasi, bahkan sering 

dilakukan pengiriman anggota ke beberapa Balai Pendidikan Koperasi di 

Surabaya selama 1 bulan dengan biaya dari masing-masing Koperasi atau atas 

nama Pemerintah daerah. Saat ini kita akan melihat bagaimana perkembangan 

koperasi di Indonesia. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan 

UKM) Syarifudin Hasan mengemukakan bahwa tidak perlu menunggu sampai 

tahun 2014 untuk mencapai target jumlah koperasi sebanyak lebih 200 ribu karena 

secara nasional koperasi mengalami peningkatan yang menggembirakan. 

Pertumbuhan koperasi naik 4,5% dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 

2009 jumlah koperasi tercatat sebanyak 170.411 unit, sementara hingga bulan Juni 

2013 jumlah koperasi meningkat menjadi 200.808 unit. 

Namun dari pesatnya peningkatan jumlah koperasi di Indonesia tidak diikuti 

dengan peningkatan koperasi secara kualitas. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern dengan hasil 

penelitian dan  sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Hal 

ini ditunjukkan dengan angka sebesar 8.1% tingkat pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi di 

Tanjungpinang. 

 

Saran 

        Dari hasil pembahasan dalam penelitian diatas maka dapat dikemukan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi koperasi meskipun didalam penelitian ini secara parsial Efisiensi 

tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha namun hendaknya koperasi 

tetap memperhatikan serta pengawasan baik itu dari internal maupun 

eksternal koperasi demi kelangsungan dan keberhasilan didalam 

menjalankan suatu organisasi kerakyatan khususnya koperasi. 

2. Bagi karyawan hendaknya tetap mempunyai target serta menjalankan visi 

dan misi koperasi demi keberhasilan usaha. 

3. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya melakukan pengembangan 

dengan melengkapi serta menambah variabel lain,seperti Modal usaha, 

Kinerja, Controlling dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan 

masukkan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan 

informasi. 
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