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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang pengaruh perlakuan 

akuntansi pendapatan koperasi, piutang anggota dan simpanan wajib terhadap kesejahteraan 

anggota di koperasi serba usaha persatuan pensiunan Bank Rakyat Indonesia. Objek dalam 

penelitian ini sebanyak 30 anggota koperasi. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan 

keuangan koperasi tahun 2009-2013. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan koperasi (X1) terhadap 

kesejahteraan anggota (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara piutang anggota (X2) terhadap kesejahteraan anggota (Y). Hasil penelitian ini menjunjukkan 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara simpanan wajib (X3) terhadap kesejahteraan anggota 

(Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable independen perlakuan akuntansi pendapatan 

koperasi, piutang anggota dan simpanan wajib secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap variable dependen yaitu kesejahteraan anggota. Nilai R Square sebesar 0,894 

atau 8,94% berarti bahwa kesejahteraan anggota dipengaruhi oleh variabel perlakuan akuntasi 

pendapatan koperasi, piutang anggota dan simpanan wajib, sedangkan 91,06% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 
 

Kata kunci: perlakuan akuntansi pendapatan koperasi, piutang anggota, simpanan wajib,  

         kesejahteraan anggota 
 

 

PENDAHULUAN 

 

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa 

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi sebagai Badan Hukum maka 

koperasi harus memperoleh laba, laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha 

bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.  

 Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi ini 

berarti bahwa, koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin 

membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang). Koperasi juga merupakan bagian dari 

sistem perekonomian nasional dengan demikian kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata 

hanya ditunjukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat sekitarnya (Arifin Sitio 

dan Halomoan Tamba, 2001 : 18). 
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 Menurut Thoby Mutis (1992 : 5-6), menegaskan bahwa pertama, koperasi 

memacu  internal  benefit  buat  anggota-anggotanya  (manfaat intern)  baik berupa 

ekonomis, seperti peningkatan tabungan, sumber kredit murah, peningkatan pendapatan 

akibat memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) atas dasar partisipasi, pembelian input 

produksi dan barang-barang lain secara lebih murah bila murah bila dibeli secara sendiri-

sendiri oleh tiap anggota serta mendapatkan harga atau bagian harga adil yang sering 

disebut justum pretium yang pantas bagi hasil-hasil produksi yang disalurkan melalui 

koperasi. Kedua, sebagai economic entity yang dimiliki social content (isian sosial), 

koperasi meningkatkan interaksi antar manusia maupun interaksi sosial yang semakin 

bermutu bagi anggotanya untuk mencapai apa yang disebut pengembangan sumber daya 

seutuhnya, selain itu aktualisasi dari dalam semangat kebersamaan satu dengan yang lain, 

baik dalam meningkatkan mutu kepercayaan diri dan keswadayaan secara bersama dapat 

membentuk pendidikan langsung dan tidak langsung kepada anggota-anggotanya untuk 

memperbaiki mutu kehidupan pribadi maupun sebagai anggota koperasi yang dari waktu 

ke waktu memacu kebersamaan. 

Pendapatan merupakan faktor yang sangat dominan dalam dalam memenuhi 

kebutuhan seseorang untuk meningkatkan pendapatan tersebut dan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup manusia akan mencari atau bergabung dalam suatu organisasi yang 

merupakan suatu alternatif yang dapat memberikan manfaat baginya dan merasa puas apa 

yang diperolehnya. Anggota koperasi mempunyai makna yang sangat penting bagi 

pengembangan koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai 

pengguna jasa, juga sebagai karakteristik utama koperasi yang tidak memiliki oleh bentuk 

perusahaan lain, sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan jasa, 

pengawasan, dan pengambilan keputusan dengan harapan akan memperoleh pembagian 

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang memadai tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mencapai 

tujuan tersebut (Burhanuddin,  2010). 

Peningkatan jumlah anggota yang begitu signifikan tentunya berpengaruh pada 

SHU koperasi. Dimana dukungan dan partisipasi berupa transaksi-transaksi serta jumlah 

simpanan anggota baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela 

dianggap sangat berpengaruh terhadap SHU koperasi. Jika SHU meningkat terjadi 

perkembangan modal yang dapat dimanfaatkan anggota kembali. Untuk itu, perlu adanya 

suatu penelitian yang dapat mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan koperasi, dan 

partisipasi anggota terhadap kesejahteraan anggota.  

Peran koperasi pada intinya sama untuk mensejahterakan anggotanya, baik 

Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Karyawan, Koperasi Unit Desa, sampai dengan 

Koperasi Mahasiswa. Sehingga pemerintah membuat suatu koperasi untuk dikelola 

beberapa kalangan supaya menjadi tercukupi kebutuhannya dan sejahteraan terhadap 

pengurus dan anggotanya. Selain itu koperasi diterapkan di Sekolah dan Universitas 

dengan tujuan yaitu untuk mensejahterakan anggotanya dan juga menumbuhkan jiwa 

wirausaha. Salah satunya Koperasi Serba Usaha Persatuan Pensiunan Bank Rakyat 

Indonesia dimana koperasi tersebut berguna bagi seluruh karyawan Bank Raktyat 

Indonesia di Tanjungpinang sebagai tempat untuk silaturahmi, simpan pinjam serta 

kegiatan guna memenuhi kebutuhan lainnya (Bambang, 2001). 
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METODE 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang pengaruh 

perlakuan akuntansi pendapatan koperasi, piutang anggota dan simpanan wajib terhadap 

kesejahteraan anggota di koperasi serba usaha persatuan pensiunan Bank Rakyat Indonesia 

(BRI). Data dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan koperasi tahun 2009-2013. 

Objek dalam penelitian ini sebanyak 30 anggota koperasi. Penelitian ini dilaksanakan pada 

pada bulan Januari 2014 sampai Maret 2014. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket 

sebagai alat ukur untuk mengetahui keadaan responden. Dimana kuesioner disusun dalam 

bentuk pertanyaan yang akan  dijawab oleh responden. Instrumen ini dibuat untuk 

mengukur variabel kesejahteraan anggota (Y) sebagai variabel terikat, sedangkan variabel 

bebasnya adalah perlakuan akuntansi pendapatan koperasi (X1), piutang anggota (X2) dan 

simpanan wajib (X3). 

Instrumen penelitian sering disebut juga sebagai daftar pertanyaan/ kuesioner, yaitu 

merupakan penjabaran dari variabel penelitiaan. Instrumen penelitian yang dipergunakan 

adalah angket atau kuesioner. Kusioner yang dipakai bersifat tertutup, artinya dalam setiap 

pertanyaan yang diajukan sudah disediakan jawabannya, sehingga responden hanya 

memilih salah satu jawaban dari jawaban yang telah disediakan. 

Kuesioner dimanfaatkan untuk memandu pertanyaan yang diajukan kepada 

responden, dan metode dianggap paling tepat karena:  (1) Responden merupakan subyek 

yang paling tahu tentang dirinya sendiri; (2) Segala yang dinyatakan oleh responden adalah 

benar dan dapat dipercaya; (3) Interpretasi responden tentang pertanyaan yang diajukan 

sama dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Pertanyaan dalam penelitian ini merupakan 

item-item yang terdiri dari pertanyaan atau pernyataan yang dibuat dengan menggunakan 

“skala likert” dengan empat alternatif jawaban yaitu “sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak 

setuju”. Selanjutnya, responden diminta untuk memilih jawaban yang telah tersedia dan 

yang dirasakan paling sesuai menurut pertimbangan responden yang bersangkutan. 

Penelitian ini menggunakan data yang skala bersifat ordinal, yaitu suatu skala untuk 

mengurutkan dari yang terendah sampai teratas. Sedangkan skala untuk instrumen 

menggunakan skala likert, karena penelitian ini merupakan penelitian sikap atau persepsi 

seseorang terhadap suatu obyek (Suharyadi, 2009). Pengaruh antara satu variabel bebas 

(independen), yaitu variabel X1, X2, dan X3 dengan satu variabel terikat (dependen) yaitu 

Y, dapat didesain atau dirancang dalam bentuk bagan sebagai berikut : 

X1    :  Variabel Perlakuan Akuntansi Pendapatan Koperasi (X1) 

Dalam penelitian ini perlakuan akuntansi pendapatan koperasi merupakan 

perwujudan dari hasil skor test pendapatan koperasi yang melalui pengukuran pada 

anggota Koperasi Serba Usaha Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia 

Tanjungpinang, diukur dengan empat skala: (1) Tidak Setuju; (2) Ragu-ragu; (3) 

Setuju; (4) Sangat Setuju. 

X2   :   Variabel Piutang Anggota (X2)  

Dalam penelitian ini piutang anggota merupakan perwujudan dari hasil skor yang 

diperoleh dari hasil test piutang anggota pengukuran pada anggota koperasi serba 
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usaha Bank Rakyat Indonesia Tanjungpinang, diukur dengan empat skala, 

dibedakan atas: (1) Tidak Setuju; (2) Ragu-ragu; (3) Setuju; (4) Sangat Setuju. 

X3:  Variabel Simpanan Wajib (X3) 

Dalam penelitian ini simpanan wajib merupakan perwujudan dari hasil skor yang 

diperoleh dari hasil test simpanan wajib pengukuran pada anggota Koperasi Serba 

Usaha Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia Tanjungpinang, diukur dengan 

empat skala, dibedakan atas: (1) Tidak Setuju; (2) Ragu-ragu; (3) Setuju; (4) Sangat 

Setuju. 

Y    : Variabel Kesejahteraan Anggota (Y) 

Kesejahteraan anggota  dalam penelitian ini merupakan segala bentuk penilaian 

kesejahteraan responden. Di ukur dengan (1) Tidak Setuju; (2) Ragu-ragu; (3) 

Setuju; (4) Sangat Setuju. 

 

Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier  

berganda dengan bantuan SPSS 17.0 for Windows. Regresi linier berganda yaitu regresi 

linier yang melibatkan lebih dari  dua  variabel,  satu  variabel  terikat  (Y)  dan  dua  atau  

lebih  variabel  bebas (X1,X2,X3,….Xn) (Sugiono, 2000). Model populasi linier berganda 

adalah: 

  

Y     =   α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + εi 

 

Dimana : 

Y = Kesejahteraan Anggota  

α = Koefisien konstanta 

X1 = Pendapatan Koperasi 

X2 = Piutang Anggota 

X3 = Simpanan Wajib 

εi    = error / variabel pengganggu 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Koperasi Serba Usaha Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia Tanjungpinang 

berdiri sejak tahun 2004, namun pengurusan Akta Notaris baru selesai diurus pada tanggal 

04 April 2010 dengan memiliki Nomor Akta. 05 yang dikeluarkan oleh Notaris bernama 

Fadril Usman, SH, MH. Alamat Koperasi Serba Usaha Persatuan Pensiunan Bank Rakyat 

Indonesia di Jalan Teuku Umar No. 31 Tanjungpinang, Telp. (0071) 314880, 316748, 

FAX. (0771) 318522. Adapun anggota dari koperasi tersebut seiring dengan berjalannya 

waktu menjalani pasang surut dan terhitung pada tahun 2014 saat sekarang ini Koperasi 

Serba Usaha Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia memiliki 30 (tiga puluh) anggota 

yang semuanya itu adalah para mantan atau pensiunan Bank Rakyat Indonesia di 

Tanjungpinang (Kasmir. 2013). 
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Deskripsi data 

 Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan 30 kuesioner kepada para 

anggota koperasi serba usaha Bank Rakyat Indonesia Tanjungpinang, pembagian kuesioner 

melalui bagian sekretariat koperasi serba usaha, dan diserahkan kepada responden. 

Kuesioner  ditinggal dan kemudian diambil rata-rata 1 minggu setelah penyerahan. Jika 

dalam jangka waktu 2 minggu kuesioner dikembalikan dalam keadaan kosong/belum diisi 

maka peneliti mengasumsikan kuesioner tidak dikembalikan. Berikut ini perincian 

penyerahan dan pengembalian kuesioner : 

 

Tabel 1. Rincian Pengiriman Dan Pengembalian Kuesioner 

Total Pengiriman Kuesioner 30 

Kuesioner Yang Kembali 30 

Kuesioner Yang Dapat diinput 30 

 

Tabel 2.Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase  (%) 

Perempuan 18 60 % 

Laki-Laki 12 40 % 

Total 30 100% 

 

Berdasarkan Tabel 2 diatas dari 30 anggota koperasi serba usaha Bank Rakyat 

Indonesia Tanjungpinang, dapat diketahui bahwa  responden terbanyak adalah Perempuan 

yaitu sebanyak 18 orang (60%) dibanding responden Laki-Laki yang hanya 12 orang 

(40%). 

 

Uji Validitas 

Uji validitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat ukur dari variabel yang 

diinginkan sesuai atau tidak, atau apakah variabel yang diukur valid atau tidak. Teknik 

korelasi yang digunakan adalah korelasi product momen Pearson dengan pengujian dua 

arah (two tailed test), data diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.0 for 

Windows (Jogiyanto, 2008). Hasil uji validitas dijabarkan pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas (X1 = Pendapatan Koperasi) 

Item rhitung rtabel 

5% (30) 

Keterangan 

rhitung>rtabel 

1 

2 

3 

4 

5 

0. 624 

0. 542 

0. 624 

0. 659 

0. 494 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Dari hasil uji validitas untuk variable X1 (Pendapatan Koperasi) pada Tabel 3 

menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) pada taraf signifikansi 

5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 
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Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas (X2 = Piutang Anggota) 

Item rhitung rtabel 

5% (30) 

Keterangan 

r hitung > r tabel 

1 

2 

3 

4 

5 

0. 896 

0. 555 

0. 618 

0. 612 

0. 436 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Dari hasil uji validitas untuk variable X2 (Piutang Anggota) pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) pada taraf signifikansi 

5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

 

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas (X3 = Simpanan Wajib)  

Item rhitung rtabel 

5% (30) 

Keterangan 

rhitung>rtabel 

1 

2 

3 

4 

5 

0. 507 

0. 611 

0. 559 

0. 515 

0. 689 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Dari hasil uji validitas untuk variable X3 (Simpanan Wajib) pada Tabel 5  

menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) pada taraf signifikansi 

5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian Validitas (Y = Kesejahteraan Anggota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji validitas untuk variable Y (Kesejahteraan Anggota) pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa semua nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) pada taraf signifikansi 

5%.Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau 

diandalkan. Pengujian Cronbach Alpha digunakan untuk menguji tingkat keandalan 

(reliability) dari masing-masing angket variabel. Hasil perhitungan nilai α (Alpha) angket 

menggunakan program SPSS 17.0 for Windows, hasil pengujian reliabilitas untuk masing-

masing variabel yang diringkas pada tabel berikut ini : 

 

Item rhitung r tabel 

5% (30) 

Keterangan 

r hitung > r tabel 

1 

2 

3 

4 

5 

0. 600 

0. 547 

0. 569 

0. 562 

0. 692 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Tabel 7. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha r tabel  

5% (30) 

Keterangan 

Pendapatan Koperasi (X1) 0, 459 0.361 Reliabel 

Piutang Anggota (X2) 0, 640 0.361 Reliabel 

Simpanan Wajib (X3) 0, 491 0.361 Reliabel 

Kesejahteraan Anggota(Y) 0, 515 0.361 Reliabel 

 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel dengan Cronbach’s Alpha, pada Tabel 

7 di atas menunjukkan bahwa nilai alpha semua variabel dalam penelitian ini lebih dari 

0,361, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah 

reliabel. 

 

Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah analisis antara variabel dependen 

dan variabel independen mempunyai distribusi normal. Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov.Jika variabel independen dan 

dependen tersebut mempunyai asymp.sig (2-tailed) diatas level of signifikan 5% (0,05) 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal (Priyatno, 2010).  

 
Gambar 1. Uji Normalitas Data 

    

Gambar 1 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, yang mana memperlihatkan 

bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal, dengan demikian bahwa data terdistribusi 

dengan normal atau baik. 
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Uji Multikolinearitas 

Pengujian miltikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang sempurna 

antar variabel bebas dalam model regresi.Gejala miltikolinearitas dapat dilihat dari nila 

tolerance dan nilai Varian Inflation Factor (VIF). Hasil pengujian multikolinearitas dapat 

dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

X1 

X2 

X3 

0,426 

0,171 

0,154 

2.346 

5.842 

6.499 

 

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki 

tolerance lebih dari 0,1 ( > 0,1) dan semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menentukan heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot, titik-titik yang 

terbentuk harus menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. Bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak 

digunakan (Ghozali, 2011). 

 
Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas  

 

Berdasarkan Gambar 2, terlihat jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik 

meyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 diterima. 
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Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t (pengaruh secara 

individual). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian nilai t 

dilakukan dengan dua sisi yang digunakan untuk menguji hipotesis, hasil pengujian 

diperoleh dari test signifikansi dengan program SPSS 17.00.  

Dilihat dari Tabel 9 hasil uji t (Parsial), Pendapatan Koperasi memiliki nilai Sig 

sebesar 0,007 < 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Pendapatan Koperasi (X1) terhadap  Kesejahteraan Anggota (Y). 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini yaitu “adanya 

pengaruh perlakuan akuntansi pendapatan koperasi terhadap kesejahteraan anggota” adalah  

terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan anggota dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan koperasi tersebut. 

 

Tabel 9. Hasil Uji T (Uji Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.355 1.164  3.740 .001 

Pendapatan_Koperasi .275 .093 .288 2.944 .007 

Piutang_Anggota .834 .119 1.077 6.987 .000 

Simpanan_Wajib -.329 .134 -.399 -2.454 .021 

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Anggota      

 

Piutang Anggota memiliki nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05, dengan demikian Ho 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Piutang 

Anggota (X2) terhadap Kesejahteraan Anggota (Y) . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 2 penelitian ini yaitu “adanya  pengaruh yang signifikan antara Piutang 

Anggota terhadap Kesejahteraan Anggota” adalah terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa 

Kesejahteraan Anggota dipengaruhi oleh Piutang Anggota tersebut. 

Simpanan Wajib (X3) memiliki nilai Sig sebesar 0,21 > 0,05, dengan demikian Ho 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Simpanan Wajib (X3) terhadap Kesejahteraan Anggota(Y) . Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 3 penelitian ini yaitu “adanya  pengaruh yang signifikan 

antara Simpanan Wajib terhadap Kesejahteraan Anggota” adalah tidak terbukti, maka 

dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan Anggota tidak dipengaruhi oleh Simpanan Wajib 

tersebut. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh pendapataan 

koperasi (X1), piutang anggota (X2) dan simpanan wajib (X3) terhadap kesejahteraan 

anggota (Y) pada Koperasi Serba Usaha Bank Rakyat Indonesia di Tanjungpinang. 
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Penyelesaian model regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0 

for Wimdows, adapun hasilnya adalah sebagai berikut : 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ∑ 

Y = 4,355+0,275X1+0,834X2-0,329X3 + ∑ 

 

Keterangan : 

1. Pengaruh perlakuan akuntansi pendapatan koperasi terhadap kesejahteraan anggota 

berdasarkan hasil uji T diatas siqnifikan, maka mempengaruhi kesejahteraan anggota. 

2. Pengaruh piutang anggota terhadap kesejahteraan anggota berdasarkan hasil uji T 

diatas siqnifikan, maka mempengaruhi kesejahteraan anggota. 

3. Pengaruh simpanan wajib terhadap kesejahteraan anggota berdasarkan hasil uji T 

diatas tidak siqnifikan, maka tidak mempengaruhi kesejahteraan anggota. 

 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel tergantung dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf 

signifikansi α = 5%. Hasil uji F dapat dilihat pada lampiran pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 10. Uji – F (Uji Simultan) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 34.844 3 11.615 73.246 .000
a
 

Residual 4.123 26 .159   

Total 38.967 29    

a. Predictors: (Constant), Simpanan_Wajib, Pendapatan_Koperasi, Piutang_Anggota 

b. Dependent Variable: Kesejahteraan_Anggota   

 

Berdasarkan Tabel 10, nilai Sig sebesar 0,000, maka 0,000 < 0,05 , dengan 

demikian Ho ditolak, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Pendapatan 

Koperasi (X1), Piutang Anggota (X2) dan Simpanan Wajib (X3) terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap variable dependen yaitu Kesejahteraan Anggota (Y). 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nilai R2 berkisar 

antara 1 sampai 5. Apabila R2 mendekati 5, ini menunjukkan bahwa variasi variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R2 

mendekati 1, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

independen (Ghozali, 2006). Dari pengujian yang telah dilakukan menghasilkan nilai 

koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,882 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 11. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .946
a
 .894 .882 .398 .894 73.246 3 26 .000 2.182 

a. Predictors: (Constant), Simpanan_Wajib, Pendapatan_Koperasi, 

Piutang_Anggota 

    

b. Dependent Variable: Kesejahteraan_Anggota       
 

 

1. Dari data pada Tabel 11 didapat harga Adjusted R Square sebesar 0,882, artinya, 

Pendapatan_Koperasi, Piutang_Anggota dan Simpanan_Wajib secara bersama-sama 

memiliki hubungan positif terhadap Kesejahteraan Anggota. 

2. Koefisien determinasi R Square sebesar 0,894 berarti Simpanan_Wajib, 

Pendapatan_Koperasi dan Piutang_Anggota secara bersama-sama mampu 

mempengaruhi 88,2% perubahan pada variabel Kesejahteraan Anggota (Y). Hal ini 

menunjukan masih ada 11,8% faktor atau variabel lain yang mempengaruhi 

Kesejahteraan Anggota selain Simpanan_Wajib, Pendapatan_Koperasi dan 

Piutang_Anggota secara bersama-sama. 

3. Harga koefisien korelasi R sebesar 0,946 lebih besar dari rtabel 0,361 maka dapat 

disimpulkan hipotesis keempat (H4) diterima yaitu “  Terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara Pendapatan_Koperasi (X1),  Simpanan_Wajib (X2)  dan 

Piutang_Anggota  (X3) terhadap Kesejahteraan Anggota (Y).“ 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian, analisa data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini menjunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Pendapatan Koperasi (X1)  terhadap Kesejahteraan Anggota (Y). 

2. Hasil penelitian ini menjunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

PiutangAnggota (X2) terhadap Kesejahteraan Anggota (Y). 

3. Hasil penelitian ini menjunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Simpanan Wajib (X3)  terhadap Kesejahteraan Anggota(Y). 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable independen Perlakuan Akuntansi 

Pendapatan Koperasi, Piutang Anggota dan Simpanan Wajib secara bersama-sama 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen yaitu 

Kesejahteraan Anggota. 

5. Nilai R Square sebesar 0,894 atau 8,94% berarti bahwa Kesejahteraan Anggota 

dipengaruhi oleh variabel Perlakuan Akuntasi Pendapatan Koperasi, Piutang Anggota 

dan Simpanan Wajib, sedangkan  91,06% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang dapat 

disampaikan antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian agar hasilnya lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain atau mengganti 

variabel independen berdasarkan teori-teori yang didapat. 

Bagi Koperasi Serba Usaha Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia 

Tanjungpinang, agar dapat mengelola koperasinya lebih baik lagi dengan menambah 

pemasukan dana dari sumber-sumber lainnya yang akan berguna bagi kesejahteraan para 

anggotanya. 
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