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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Biaya Operasional, 

Pengalaman Usaha, Skala Usaha dan Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap 

Perolehan Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Tanjungpinang dan 

Seberapa besar Biaya Operasional, Pengalaman Usaha, Skala Usaha dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap Perolehan Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota 

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, 

Pengalaman Usaha, Skala Usaha, Tingkat Pendidikan dan Simpan Pinjam 

berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha. 

Kata kunci:  Biaya Operasional, Pengalaman Usaha, Skala Usaha dan Tingkat 

Pendidikan, Perolehan Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi. 
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PENDAHULUAN 

Untuk memperjelas bahwa tidak semua entitas bisnis melaksanakan 

akuntabilitas publik maka pada tanggal 17 Juli 2009 Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) membentuk Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk membantu proses penyelenggaraan 

akuntansi secara lebih sederhana. SAK ETAP digunakan pada entitas yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik signifikan seperti UMKM dan koperasi. Pada 

dasarnya gagasan pendirian koperasi dapat muncul dari berbagai pihak, baik 

pemerintah maupun masyarakat yang berkepentingan dan merasa perlu menjadi 

anggota koperasi. Oleh karenanya anggota koperasi bisa terdiri dari petani, 

nelayan dan lain sebagainya. 

Pada setiap kepentingan usaha koperasi yang bersifat profit-oriented 

tentunya tak lepas dari biaya operasional sebagai akibat dari usaha yang 

dilakukan, yang selanjutnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba). 

Keuntungan (laba) dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU 

adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi setelah 

dikurangi penyusutan dan biaya-biaya dari periode akuntansi yang bersangkutan. 

Dalam melakukan manajemen suatu perusahaan maka koperasi atau perusahaan 

harus dapat memperhitungkan biaya operasional dalam menjalankan usahanya, 

hal ini sangatlah perlu karena biaya yang timbul dalam kaitannya operasi yang 

dilakukan perusahaan dapat terukur. Biaya operasional adalah biaya-biaya yang 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan administrasi dan penjualan dari suatu 

perusahaan. 

Dengan pertimbangan uraian diatas, dalam memilih tindakan yang 

ditempuh pihak manajemen Koperasi Gurindam Pemerintah Kota Tanjungpinang 

untuk meningkatkan keuntungan (laba) yang diterima maka penulis berkeinginan 

untuk mengangkat masalah ini kedalam skripsi yang berjudul Pengaruh Biaya 

Operasional, Pengalaman Usaha, Skala Usaha dan Tingkat Pendidikan terhadap 

Perolehan Pendapatan  Sisa Hasil Usaha  Koperasi di Kota Tanjungpinang. 
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Pengalaman usaha yang dimiliki seorang pimpinan sangat berpengaruh 

besar tehadap kemajuan usahanya, dari pengalaman usaha yang dimiliki maka  

seorang manajer atau pimpinan perusahaan haruslah mempunyai pengalaman 

usaha mengenai usaha yang dijalankannya untuk membantu perusahaan lebih baik 

memahami tindakan-tindakan serta kebijakan yang akan diputuskan. 

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan 

besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan selama suatu periode tertentu. 

Tingkatan pendidikan formal yang rendah  pemilik atau manajer, akan 

sangat berpengaruh besar terhadap pengelolaan suatu usaha hal ini dapat 

mengakibatkan penggunaan informasi akuntansi yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan tingkatan pendidikan formal yang tinggi (perguruan tinggi) 

pemilik atau manajer. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Biaya Operasional, Pengalaman Usaha, Skala Usaha dan 

Tingkat Pendidikan terhadap Perolehan Pendapatan  Sisa Hasil Usaha  Koperasi di 

Kota Tanjungpinang. 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Biaya Operasional 

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. 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2012 : 36) biaya adalah: 

“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan member manfaat saat ini atau 

dimasa yang akan datang bagi organisasi “. 

 

Jenis-jenis biaya Operasi Koperasi 

 Jenis biaya tergantung dari cara penggolongan atau pengklasifikasian yang 

dilakukan. Berdasarkan Pereturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik 
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Indonesia Nomor : 04/Per/M.UMKM/VII/2012 jenis-jenis koperasi terdiri dari: 

Komponen biaya/beban Operasional meliputi :  

1. Biaya/Beban Usaha, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang  

 berkaitan langsung dengan aktivitas usaha koperasi, meliputi beban penjualan   

 diantaranya:  

  - Biaya penjualan  

- Biaya promosi  

- Biaya distribusi  

- Biaya penjualan lainnya  

2. Biaya   Administrasi  dan Umum, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

koperasi  yang berkaitan dukungan administrasi dan umum untuk mendukung 

aktivitas operasional koperasi. 

 

Pengalaman Usaha 

Knoers dan Haditono (1999) dalam Singgih dan Bawono (2010) 

mengatakan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran 

penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal 

maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa 

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Variabel pengalaman 

akan diukur dengan menggunakan indikator lamanya bekerja, frekuensi pekerjaan 

pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya. 

Pengalaman usaha seseorang mungkin dibutuhkan dalam mengambil keputusan 

strategik namun pengalaman semata tidak cukup dikarenakan pengalaman 

dibangun dari tindakan masa lalu. 

 

Tingkat Pendidikan   

 Sumber daya manusia yang berkualitas tidak terlepas dari faktor 

pendidikan. Melalui pendidikan, kualitas sesorang dapat ditingkatkan dalam 

berbagai aspek. Orang yang terdidik akan lebih kreatif dan terbuka terhadap 

pembaruan, akan lebih dinamis dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku, 

dapat menumbuhkan kepercayaan pada berfikir pada diri sendiri dan dapat 
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menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Orang yang berpendidikan akan 

lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab itu dengan baik. 

 

Skala usaha   

       Perusahaan didirikan dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah 

memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh merupakan alat bagi 

perusahaan untuk melakukan aktivitas usaha selanjutnya. Perusahaan yang tidak 

memiliki kemampuan dalam membukukan pendapatan maka akan mengalami 

financial distress dan akhirnya mengalami kebangkrutan.  

       Sawir (2013) mengatakan bahwa pendapatan merupakan hasil akhir bersih 

dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. Sawir (2013) menambahkan 

bahwa pendapatan ini akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas 

manajemen perusahaan dan efektivitas pengelolaan perusahaan. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 H1 

 

 H2 

 

 H3 

 

 H4 

 

                                 H5 

Biaya Operasional 

   (X1)         H 

Pendapatan 

Sisa Hasil Usaha 

( Y ) 

Pengalaman Usaha 

(X2) 

Skala Usaha (X3) 

Tingkat Pendidikan 

(X4) 
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Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu : 

H1 : Diduga Biaya operasional berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan 

Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Tanjungpinang. 

H2 : Diduga Pengalaman Usaha berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan 

Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Tanjungpinang. 

H3 : Diduga Skala Usaha berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Sisa 

Hasil Usaha Koperasi di Kota Tanjungpinang. 

H4 : Diduga Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan 

Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Tanjungpinang. 

H5: Diduga Biaya Operasional, Pengalaman Usaha, Tingkat Pendidikan dan 

Skala Usaha secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Sisa Hasil 

Usaha Koperasi di kota Tanjungpinang. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian berdasarkan prosedur stastistik yang pengolahannya dibantu 

dengan aplikasi software SPSS. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1.  Data Primer  

Data merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian 

(lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban dari 

kuesioner yang dikirimkan kepada responden.  

 



 

7 

 

2.  Data sekunder   

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat 

saling  melengkapi. Data sekunder ini berupa dokumen-dokumen, bahan-bahan 

kepustakaan,  dan informasi lain yang memberikan tambahan penjelasan untuk 

penelitian ini 

 

Teknik Sampling / Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

survey lapangan. Dalam penelitian ini survey dilakukan terhadap pimpinan atau 

pemilik Koperasi dengan menyebarkan kuisioner dan mengadakan tanya jawab 

(wawancara) langsung kepada pimpinan atau pemilik Koperasi yang ada di Kota 

Tanjungpinang. 

1.  Kuisioner  

 Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuisioner secara langsung ke 

responden yang menjadi sampel penelitian. Hal ini dilakukan bertujuan untuk 

memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden. 

2. Wawancara  

    Disamping pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner peneliti 

juga melakukan wawancara secara langsung dengan responden guna menunjang 

penelitian, hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan. 

Prosedur pemilihan sampel ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.1  

Prosedur Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah koperasi di Kota Tanjungpinang  114 

Koperasi tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban pada 

periode penelitian 
(33) 

Koperasi yang tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban 

secara berturut-turut 
(31) 

Laporan pertanggungjawaban tidak menyajikan  data-data yang 

dibutuhkan 
(27) 

Koperasi yang baru terdaftar sesudah tahun 2013 (12) 

Jumlah Koperasi 11  

Periode Penelitian 3 

Jumlah Sampel 33 

. 

Variabel Penelitian dan Definisi Operaional Variabel 

 Menurut Sekaran (2011), Variabel dependen atau Variabel terikat adalah 

variabel yang akan menjadi perhatian utama peneliti. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel dependen dan empat variabel independen. Penjelasan lebih 

lanjut mengenai variabel - variabel akan diuraikan pada sub judul dibawah ini : 

 

Variabel Dependen 

 Terdapat satu variabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel 

pendapatan sisa hasil usaha. Pendapatan sisa hasil usaha merupakan hal yang 

penting dalam menentukan kelanjutan koperasi, karena apabila pendapatan sisa 

hasil usaha kecil dari pada biaya operasional koperasi maka kelangsungan 

koperasi untuk bertahan menjalankan usahanya akan sangat beresiko bahkan 

usaha atau koperasi tersebut menjadi bankrut. Oleh sebab itu pendapatan sisa hasi 

usaha diukur dengan menggunakan 5 point skala likers. 

 

Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu 

biaya operasional, pengalaman usaha, skala usaha dan tingkat pendidikan. 
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Definisi variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini akan dijelaskan dibawah 

ini: 

Biaya Operasional 

 Menurut Supriyono (2011) 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 administrasi umum. Variabel ini diukur dengan skala interval 

(dalam tahun berjalan) 

 

Pengalaman Usaha 

 Pengalaman usaha adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh 

seseorang setelah mengerjakan suatu hal. Adapun pengalaman usaha ini dapat 

diukur telah berapa lama seseorang bekerja di suatu perusahaan. Perhitungan 

variabel ini diukur dengan skala interval (dalam tahun) 

 

Tingkat Pendidikan 

 

 Tingkat pendidikan merupakan pengetahuan atau persepsi tentang sebuah 

pemahaman dan pembelajaran yang didapatkan melalui pendidikan formal 

maupun nonformal. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini sangat berpengaruh besar dalam 

menjalankan usaha. Variabel pengukuran ini dapat diukur dengan mengetahui 

tingkat pendidikan pimpinan koperasi. 

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operaional Variabel 

 Menurut Sekaran (2011), Variabel dependen atau Variabel terikat adalah 

variabel yang akan menjadi perhatian utama peneliti. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel dependen dan empat variabel independen. Penjelasan lebih 

lanjut mengenai variabel - variabel akan diuraikan pada sub judul dibawah ini : 
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Variabel Dependen 

 Terdapat satu variabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel 

pendapatan sisa hasil usaha. Pendapatan sisa hasil usaha merupakan hal yang 

penting dalam menentukan kelanjutan koperasi, karena apabila pendapatan sisa 

hasil usaha kecil dari pada biaya operasional koperasi maka kelangsungan 

koperasi untuk bertahan menjalankan usahanya akan sangat beresiko bahkan 

usaha atau koperasi tersebut menjadi bankrut. Oleh sebab itu pendapatan sisa hasi 

usaha diukur dengan menggunakan 5 pont skala likers. 

 

Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu 

biaya operasional, pengalaman usaha, skala usaha dan tingkat pendidikan. 

Definisi variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini akan dijelaskan dibawah 

ini: 

Biaya Operasional 

 Menurut Supriyono (2011) 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 administrasi umum. Variabel ini diukur dengan skala interval 

(dalam tahun berjalan) 

 

Pengalaman Usaha 

 Pengalaman usaha adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh 

seseorang setelah mengerjakan suatu hal. Adapun pengalaman usaha ini dapat 

diukur telah berapa lama seseorang bekerja di suatu perusahaan. Perhitungan 

variabel ini diukur dengan skala interval (dalam tahun) 
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Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan merupakan pengetahuan atau persepsi tentang sebuah 

pemahaman dan pembelajaran yang didapatkan melalui pendidikan formal 

maupun nonformal. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini sangat berpengaruh besar dalam 

menjalankan usaha. Variabel pengukuran ini dapat diukur dengan mengetahui 

tingkat pendidikan pimpinan koperasi. 

 

Skala Usaha 

 Pendapatan dan perputaran asset perusahaan akan lebih baik seiring 

perkembangan usaha yang telah dibuat oleh perusahaan. Untuk mengetahui 

kemajuan usaha yang diperoleh perusahaan dapat dilihat dari perkembangn usaha 

yang dijalankannya. Variabel ini dapat diukur dengan mengetahui penghasilan 

bersih perusahaan selama hitungan bulan, triwulan, semester dan tahunan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

dari sekumpulan data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dalam 

penelitian ini statistik deskriptifnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Tabel. 4.2  

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BOP 33 50000 868827000 86616442,00 188814115,914 

PENGALAMAN 33 1 19 8,64 4,662 

SKALA 33 9052250 3392294297 657399854,61 945299213,064 

PENDIDIKAN 33 0 1 ,45 ,506 

SHU 33 388000 490448000 82024915,82 148661435,227 

Valid N 

(listwise) 

33     

Sumber: DATA DIOLAH (2016) 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas  

Model Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4456928,237 22892557,402 ,195 ,847   

BOP ,178 ,055 3,250 ,003 ,830 1,205 

PENGALAMAN -2469131,145 2243095,527 -1,101 ,280 ,813 1,230 

SKALA ,139 ,013 10,494 ,000 ,564 1,772 

PENDIDIKAN -17883565,723 23336295,547 -,766 ,450 ,639 1,566 

Sumber: DATA DIOLAH (2016) 

 

Hasil 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.Jika terdapat korelasi maka model tersebut mengalami 

masalah autokorelasi. 

Tabel. 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson Test 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,942
a
 ,887 ,871 53339176,155 2,200 

a. Predictors: (Constant), PENDIDIKAN, PENGALAMAN, BOP, SKALA 

b. Dependent Variable: SHU 

 

Sumber: DATA DIOLAH (2016) 

 

 

 

 



 

14 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan kausal antara variabel independen dan nilai residual absolut.Dalam 

penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas digunakan 

uji korelasi Spearman. 

Gambar 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho 

BOP 

Correlation Coefficient -,133 

Sig. (2-tailed) ,461 

N 33 

PENGALAMAN 

Correlation Coefficient -,020 

Sig. (2-tailed) ,912 

N 33 

SKALA 

Correlation Coefficient -,258 

Sig. (2-tailed) ,147 

N 33 

PENDIDIKAN 

Correlation Coefficient ,109 

Sig. (2-tailed) ,547 

N 33 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 33 
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Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data, uji 

normalitas perlu dilakukan untuk memenuhi asumsi bahwa data yang digunakan 

terdistribusi secara normal.Distribusi normal data adalah dimana data memusat 

pada nilai rata-rata dari data tersebut.Menurut Ghozali (2010:111) Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 
49894230,6157

7402 

Most Extreme Differences 

Absolute ,179 

Positive ,134 

Negative -,179 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,029 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,241 

a. Test distribution is Normal. 

 

Sumber: DATA DIOLAH (2016) 

 

 

Uji Koefisien Determinasi 

 Koefisien  determinasi  (R2) menunjukkan  proporsi  yang  diterangkan 

oleh  variabel  independen  dalam  model terhadap  variabel  terikatnya,  sisanya 

dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan  dalam  model. Pada 

pengujian dipenelitian ini nilai Adjusted R Square yang dihasilkan adalah sebesar 

87,1%. Artinya variabel Pendapatan Sisa Hasil Usaha sebesar 87,1% mampu 

dijelaskan oleh biaya operasional, tingkat pendidikan, skala usaha dan 

pengalaman usaha. Sementara 12,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain.  
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 
,942

a
 ,887 ,871 53339176,15

5 

2,200 

 

a. Predictors: (Constant), PENDIDIKAN, PENGALAMAN, BOP, 

SKALA 

b. Dependent Variable: SHU 

 

 

Hasil Uji Parsial (Uji T)  

Tabel 4.7 
Hasil Uji Parsial (Uji T) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4456928,237 22892557,402  ,195 ,847 

BOP ,178 ,055 ,226 3,250 ,003 

PENGALAMAN -2469131,145 2243095,527 -,077 -1,101 ,280 

SKALA ,139 ,013 ,886 10,494 ,000 

PENDIDIKAN -17883565,723 23336295,547 -,061 -,766 ,450 

Sumber: DATA DIOLAH (2016) 

Dari tabel di atas, maka hasil regresi berganda dapat menganalisis pengaruh 

dari masing-masing variabel Biaya Operasional, Pengalaman Usaha, Skala Usaha, 

Tingkat Pendidikan terhadap Perolehan Pendapatan Sisa Hasil Usaha. Dapat 

dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikan (probabilitas). Variabel Biaya 
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Operasional dan Skala Usaha mempunyai arah yang positif, sedangkan variabel 

Pengalaman Usaha dan Tingkat Pendidikan menunjukkan arah negatif.   

 

Uji Hipotesis Parsial (Uji T) 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “Biaya operasional 

berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Sisa Hasil Usaha  Koperasi di 

Kota Tanjungpinang.” Dari hasil pengujian, diperoleh Variabel Biaya Operasional 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil 

Usaha.Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,003 dan nilai t hitung 

sebesar 3,250. Nilai sig 0,003 < 0,05 dan nilai t hitung 3,250 > dari t tabel 2,048 

menunjukkan bahwa menolak H0, sehingga kesimpulan yang ditarik adalah 

menerima Hipotesis 1 (H1). 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “Pengalaman Usaha 

berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota 

Tanjungpinang”. Dari hasil pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa Pengalaman 

usaha tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,280 dan nilai t hitung sebesar 

-1,101. Nilai sig 0,280 > 0,05 dan nilai t hitung -1,101 < dari t tabel -2,048. 

Sehingga kesimpulan yang ditarik adalah menolak hipotesis kedua (H2). 

 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “Tingkat Pendidikan 

berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota 

Tanjungpinang.”Dari hasil pengujian, diperoleh Variabel Tingkat Pendidikan 

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Hal 

ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,450 dan nilai t hitung sebesar 

0,677. Nilai sig 0,450 > 0,05 dan nilai t hitung 0,766 lebih kecil dari t tabel 2,048 

menunjukkan bahwa menerima H0, sehingga kesimpulan yang ditarik adalah 

menolak Hipotesis ketiga (H3). 
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Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah “Skala Usaha berpengaruh 

terhadap Peningkatan Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota 

Tanjungpinang”.Dari hasil pengujian, diperoleh Variabel Skala Usaha terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 10,494. 

Nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 10,494 > dari t tabel 2,048 menunjukkan 

bahwa menolak H0, sehingga kesimpulan yang ditarik adalah menerima Hipotesis 

4 (H4). 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
6275452184050

19140,000 

4 1568863046012

54688,000 

55,143 ,000
b
 

Residual 
7966189595968

1584,000 

28 2845067712845

771,000 

  

Total 
7072071143647

00670,000 

32    

a. Dependent Variable: SHU 

b. Predictors: (Constant), PENDIDIKAN, PENGALAMAN, BOP, SKALA 

Sumber: DATA DIOLAH (2016) 

 

Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 

 Hipotesis ke lima dalam penelitian ini adalah Biaya Operasional, 

Pengalaman Usaha, Tingkat Pendidikan dan Skala Usaha secara simultan 

berpengaruh terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi di kota 

Tanjungpinang. Hasil dari Uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.Hal ini terbukti dari nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari 

nilai alpha 0,05 sehingga kesimpulan yang ditarik adalah menerima hipotesis 

kelima (H5). 
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Pembahasan  

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha 

Biaya Operasional dapat diartikan sebagai pengeluaran yang masa 

manfaatnya tidak lebih dari satu tahun atau pengeluaran yang dikaitkan secara 

langsung dengan pendapatan dalam suatu periode tertentu atau dengan kata lain 

merupakan biaya yang dikeluarkan pada hakikatnya dianggap terpakai dalam masa 

satu tahun.  

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel Biaya Operasional  

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha. 

Dari hasil pengujian, diperoleh Variabel Biaya Operasional terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi sebesar 0,003 dan nilai t hitung sebesar 3,250. Nilai sig 

0,003 < 0,05 dan nilai t hitung 3,250 > dari t tabel 2,048 menunjukkan bahwa 

menolak H0, sehingga kesimpulan yang ditarik adalah menerima Hipotesis 1 

(H1). 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya operasional 

maka akan membuat Pendapatan Sisa Hasil Usaha di Koperasi Tanjungpinang 

akan semakin tinggi pula. Hal ini disebabkan karena biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh setiap koperasi digunakan untuk meningkatkan produktivitas 

koperasi.Biaya operasional seperti biaya gaji dan tunjangan, biaya rapat dan 

penggunaan aset perusahaan terbukti mampu meningkatkan produktivitas koperasi 

yang berdampak meningkatnya pendapatan sisa hasi usaha. Hal ini sejalan dengan 

penelitian I Made Pradana Adiputra (2014) bahwa terdapat pengaruh antara biaya 

operasional terhadap pendapatan sisa hasil usaha. 

Pengaruh Pengalaman Usaha Terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha 

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non 

formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Menurut Knoers dan Haditono 
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yang dikutip oleh Singgih dan Bawono (2010). 

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel pengalaman Usaha  

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha. Dari 

hasil pengujian, diperoleh Variabel Pengalamn Usaha terbukti tidak berpengaruh  

signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha. Dari hasil pengujian statistik, 

diperoleh hasil bahwa Pengalaman usaha tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

sebesar 0,280 dan nilai t hitung sebesar -1,101. Nilai sig 0,280 > 0,05 dan nilai t 

hitung -1,101 < dari t tabel 2,048. Sehingga kesimpulan yang ditarik adalah 

menolak hipotesis kedua (H2). 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalaman Usaha yang diukur 

melalui umur koperasi tidak mempengaruhi Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Hal ini 

dapat disebabkan karena umur koperasi disampel penelitian ini terlalu bervariasi 

dibuktikan dengan besarnya nilai standar deviasi sebesar 4,662. Selain itu data 

dari penelitian ini juga tidak mendukung teori yang ada dimana umur koperasi 

tertua di dalam penelitian ini memiliki pendapatan hasil usaha jauh dibawah rata-

rata. Hal ini menyebabkan variabel pengalaman usaha dalam penelitian ini tidak 

berpengaruh terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha. 

Pengaruh Skala Usaha Terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha 

Perusahaan didirikan dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah 

memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh merupakan alat bagi 

perusahaan untuk melakukan aktivitas usaha selanjutnya. Perusahaan yang tidak 

memiliki kemampuan dalam membukukan pendapatan maka akan mengalami 

financial distress dan akhirnya mengalami kebangkrutan.  

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel Skala Usaha 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha. Dari hasil 

pengujian, diperoleh variabel Skala Usaha terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Dari hasil pengujian, diperoleh 

Variabel Skala Usaha terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 

0,000 dan nilai t hitung sebesar 10,494. Nilai sig 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 

10,494 > dari t tabel 2,048 menunjukkan bahwa menolak H0, sehingga 

kesimpulan yang ditarik adalah menerima Hipotesis 4 (H4). 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala usaha yang diukur 

menggunakan total aset/aktiva koperasi berpengaruh terhadap pendapatan sisa 

hasil usaha. Hal ini disebabkan karena semakin besar aset yang dimiliki koperasi 

berarti koperasi tersebut juga memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan 

untuk memperoleh jasa pinjaman. Dana kas yang semakin besar akan 

menyebabkan dana lebih banyak yang dipinjam anggota sehingga berdampak 

pada jasa pinjaman yang akan menambah pendapatan sisa hasil usaha. Oleh 

karena itu skala usaha koperasi dapat berpengaruh terhadap pendapatan sisa hasil 

usaha.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Elvi Sri Rizkiyani -

- 2010) yang mengatakan bahwa skala usaha berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Sisa Hasil Usaha. 

 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha 

Pendidikan adalah faktor yang semakin penting dalam kehidupan sehari-

hari, terutama dalam menjalankan suatu usaha baik usaha kecil, usaha menegah 

maupun usaha yang berskala besar. Pendidikan merupakan sebuah proses 

bertahap yang terlaksana secara terstruktur dan aturan yang mengikat yang dalam 

pelaskanaan melibat kan pihak-pihak yang mempunyai kompeten dibidangnya. 

Pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara asal-asalan. Dalam penelitian ini 

disebutkan bahwa Tingkat pendidikan sangat berperan dalam mengelola usaha 

koperasi, yang mana seseorang dituntut untuk dapat menjalankan suatu usaha 

sesuai dengan proses dan aturan yang ada seperti membuat laporan keuangan 

akuntansi dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi proses perkembangan suatu 

usaha. 

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Dari 

hasil pengujian, diperoleh variabel tingkat pendidikan terbukti tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Dari hasil pengujian, diperoleh 

Variabel Tingkat Pendidikan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Sisa Hasil Usaha. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 

0,450 dan nilai t hitung sebesar 0,677. Nilai sig 0,450 > 0,05 dan nilai t hitung 

0,677 lebih kecil dari t tabel 2,048 menunjukkan bahwa menerima H0, sehingga 

kesimpulan yang ditarik adalah menolak Hipotesis ketiga (H3). 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang diukur 

dari jenjang pendidikan ketua koperasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Sisa Hasil Usaha.Hal ini dapat disebabkan bahwa kepemimpinan 

seseorang dalam memimpin koperasi tidak didasarkan pada riwayat pendidikan. 

Kebijakan yang ditetapkan ketua koperasi guna mensejahterakan anggotanya juga 

bukanlah keputusan sepihak melainkan keputusan yang disepakati oleh para 

anggota. Asas koperasi yang menjunjung kekeluargaan membuat faktor ketua dan 

latar belakang pendidikannya tidak memiliki andil cukup besar, akbiatnya faktor 

pendidikan Ketua Koperasi menjadi tidak berpengaruh terhadap naik-turunnya 

pendapatan sisa hasil usaha suatu koperasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ulpah Jakiyah (2011) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh 

terhadap Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait pengaruh 

biaya operasional, tingkat pendidikan, skala usaha dan pengalaman usaha terhadap 

pendapan sisa hasil usaha. Dari hasil pengujian empiris didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Biaya operasional berpengaruh terhadap pendapatan sisa hasil usaha koperasi 

di Kota Tanjungpinang tahun buku 2013-2015. 

2) Pengalaman usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan sisa hasil usaha 

koperasi di Kota Tanjungpinang tahun buku 2013-2015. 
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3) Skala usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan sisa hasil 

usaha koperasi di Kota Tanjungpinang tahun buku 2013-2015. 

4) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan sisa hasil usaha 

koperasi di Kota Tanjungpinang tahun buku 2013-2015. 

5) Biaya operasional, pengalaman usaha, skala usaha dan tingkat pendidikan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sisa hasil usaha 

koperasi di Kota Tanjungpinang tahun buku 2013-2015. 

 

Saran 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang membatasi 

ruang lingkup penelitian.Jangka waktu penelitian yang diobservasi dibatasi untuk 

periode 2013-2015 dan sampel yang hanya terdiri dari 11 koperasi.Penelitian ini 

juga belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diduga ikut mempengaruhi 

pendapatan sisa hasil usaha. 

Adapun saran-saran yang mungkin bisa digunakan untuk 

menyempurnakan penelitian, antara lain:  

1) Bagi Penelitian Selanjutnya:  

a) Hendaknya jangka waktu penelitian diperpanjang agar bisa 

mengobservasi pendapatan sisa hasil usaha menjadi lebih akurat. 

b) Menambah variabel lainnya seperti nilai DER atau Modal Sendiri. 

2) Bagi Pengurus Koperasi:  

a) Pengurus Koperasi di Kota Tanjungpinang dapat mempertimbangkan 

pengeluaran yang dilakukan untuk operasional dalam hubungannya 

meningkatkan pendapatan sisa hasil usaha. Selain itu penguru koperasi 

disarankan untuk menambah aset koperasi dengan cara menambah 

anggota guna meningkatkan pendapatan jasa pinjaman untuk 

meningkatkan pendapata sisa hasil usaha.  
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