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ABSTRACT 

 This study aims to determine the effect of the number of members to the rest of the 

business results, the influence of the amount of deposits on the rest of the business results, the 

effect of the amount of working capital on the rest of the business results, and the influence of 

business volume on the rest of the business results at the Tanjungpinang City Cooperative 

registered in the Department of Manpower Cooperatives And Micro Enterprises of 

Tanjungpinang City in 2013-2015. In this research, the sampling used purposive sampling with 

the criteria. Testing data using classical assumption test consisting of normality test, 

multicolonierity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test, and using multiple liniear 

regression analysis through partial test (t test), simultaneous test (test F), and the coefficient of 

determination (test R2). 

 The population of this study there are 62 Cooperatives and Sample there are 14 

Cooperatives in 2013-2015. During the observation period of research data shows that the data 

is normally distributed. The result of t test shows that the amount of Savings and Business 

Volume partially and significantly has positive effect on the Business Result Result (SHU), and 

the Number of Member has no effect to the Business Result Result (SHU). The result of F test 

shows the result of Total Member, Total Deposits, and Business Volume have significant effect to 

Time Result of Business (SHU). 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil 

Usaha, Pengaruh Jumlah Simpanan terhadap Sisa Hasil Usaha, Pengaruh Jumlah Modal Kerja 

Terhadap Sisa Hasil Usaha, serta Pengaruh Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada 

Koperasi Se-Kota Tanjungpinangyang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Tanjungpinang pada tahun 2013-2015. Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria Pengujian data menggunakan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, 

serta menggunakan analisis regresi liniear berganda melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), 

dan koefisien determinasi (uji R
2
). 

Populasi penelitian ini ada 62 Koperasi dan Sampel ada 14 Koperasi tahun 2013-

2015.Selama periode pengamatan data penelitian menunjukkan bahwa data terdistribusi secara 

normal. Hasil uji t, menunjukkan Jumlah Simpanan dan Volume Usaha secara parsial dan 

signifikan berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), dan Jumlah Anggota tidak 

berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Hasil uji F memperlihatkan hasil Jumlah 

Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil 

Usaha (SHU). 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Peneltian 

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat mengakibatkan negara-negara yang 

sedang berkembang harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan agar mampu bersaing dan 

tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya.Koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah 

membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar karena hadirnya ketidak sempurnaan 

pasar.Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar 

bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkat bisnis mikro hingga 

tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu banyak pemerintah di dunia yang 

menganggap adanya persamaan tujuan negara dan tujuan koperasi sehingga dapat bekerjasama 

(Atmadji,2007:217). 

Dalam kondisi yang tidak stabil ini, koperasi diharapkan agar dapat menjadi kekuatan 

perekonomian sejajar dengan perekonomian yang ada, untuk mensejahterakan anggotanya.Untuk 

bertahan pada situasi ini peran pemerintah sangat diperlukan agar perekonomian yang diinginkan 

tercapai.Indonesia sebagai negara berdaulat mempunyai falsafah yang menganut falsafah bangsa 

dan makna ideologi pancasila.Berdasarkan falsafah bangsa, maka sistem perekonomian yang 

disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan.Pemerintah secara jelas menetapkan bahwa dalam 

rangka pembangunan dewasa ini koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah 

perekonomian rakyat.Koperasi berperan besar dalam membantu permasalahan perekonomian 

terutaman di Indonesia. Hal ini dijelaskan  dalam  UU No 17 Tahun 2012 di Pasal 1 Ayat 1 

disebutkan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan 

hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, 

dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.  

Didalam perekonomian di Indonesia, koperasi diharapkan dapat  menempati tempat dan 

posisi yang penting dan memiliki dasar  konstitusional yang kuat, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 

1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas  

kekeluargaan. Perkoperasian di Indonesia tidak mengenal istilah laba, karena tujuan  kegiatan 

koperasi tidak berorientasi pada laba (non- profit oriented) melainkan  berorientasi pada manfaat 

(benefit oriented). Laba dalam koperasi dikenal dengan  istilah sisa hasil usaha. Pada setiap akhir 

periode operasinya, koperasi  diharapkan dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang layak. Sisa 

hasil usaha yang diperoleh koperasi, selain digunakan untuk peningkatan kesehajateraan 

anggotanya juga digunakan untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan kehidupan 

koperasi itu sendiri. 

Koperasi yang paling banyak saat ini di Kota Tanjungpinang adalah Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP). Koperasi ini  adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung 



simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) 

akanmendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung 

dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat 

dikatakan “dari,  oleh, dan untuk anggota.  Koperasi di Kota Tanjungpinang banyak juga yang 

tidak dapat berjalan  dan bertahan. Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifat  

terbuka/transparan dan benar-benar partisipatif. Namun ada beberapa faktor  penyebab 

banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya pengelolaan yang tidak profesional. Masalah usaha 

koperasi dapat digambarkan sebagai berikut.Ada  koperasi yang manajer dan karyawannya 

belum memenuhi harapan. Di antara  mereka ada yang belum dapat bekerja secara profesional, 

sesuai dengan peranan  dan tugas operasi yang telah ditetapkan.   

Pada umumnya sebuah koperasi dan pengurus koperasi akan dianggap berhasil dan 

semakin berhasil jika sisa hasil usaha yang dihasilkan jumlahnya besar dan meningkat setiap 

tahunnya, sehingga dapat memperkuat struktur finansial pada koperasi itu sendiri. Menurut 

Hadikusuma (2004:74), semakin banyak jumlah anggota dalam sebuah koperasi maka semakin 

kokoh kedudukan koperasi sebagai badan usaha, ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi 

ekonomis. Peningkatan sisa hasil usaha dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan yang 

dijalankannya, peningkatan sisa hasil usaha akan terlaksana apabila pada koperasi tersebut 

tersedia dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan 

pengembalian piutang pada jangka waktu yang cepat pada koperasi tersebut.  

Salah satu sumber dana kopersi adalah dari kegiatan simpanan anggota. Semakin besar 

anggota memberikan simpananya, maka semakin besar pula dana yang tersedia didalam koperasi 

tersebut. Selain simpanan wajib dan simpanan pokok juga terdapat simpanan sukarela. Menurut 

Sony Sumarsono (2004:87) menyatakan bahwa: Simpanan para anggota koperasi merupakan 

salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian. Semakin banyak 

anggota koperasi yang menyimpan dana (simpanan) koperasi, maka akan meningkatkan volume 

kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan sisa hasil usaha yang akan diperoleh koperasi. 

Masalah yang sering terjadi pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang adalah terdapat beberapa 

anggota yang meminta perpanjangan waktu untuk pelunasan piutang. Hal ini dikarenakan 

Koperasi di Kota  Tanjungpinang menganut prinsip koperasi yaitu berlandaskan atas azaz 

kekeluargaan, dimana anggota dapat meminta perpanjangan waktu pembayaran. Begitu juga 

dengan tunggakan simpanan yang jatuh tempo yang secara langsung berdampak pada jumlah 

simpanan anggota sehingga dapat mempengaruhi kenaikkan dan penurunan jumlah sisa hasil 

usaha. 

Seperti harapan koperasi pada umumnya, koperasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya.Untuk dapat menjalankan dan meningkatkan kegiatan operasionalnya, 

Koperasi Se-Kota Tanjungpinang harus memperhatikan perolehan sisa hasil usaha yang 

diperoleh. Semakin besar Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi akan meningkatkan 

kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Dan untuk meningkatkan 



perolehan Sisa Hasil Usaha sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh 

koperasi untuk menjalankan usahanya. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan ini penulis mengambil judul “ Pengaruh 

Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Modal Kerja Dan Volume Usaha Terhadap 

Perolehan Sisa hasil Usaha Pada Koperasi Se- Kota Tanjungpinang”   

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh  Jumlah Anggota terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada 

Koperasi se-kota Tanjungpinang Tahun 2013-2015? 

2. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Simpanan terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada 

Koperasi se-kota Tanjungpinang tahun 2013-2015? 

3. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Modal Kerja terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha 

pada Koperasi se-kota Tanjungpinang tahun 2013-2015? 

4. Apakah terdapat pengaruh Volume Usaha terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada 

koperasi se-kota Tanjungpinang tahun 2013-2015? 

5. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Modal Kerja dan 

Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi se-kota Tanjungpinang 

tahun 2013-2015? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Anggota secara parsial terhadap Sisa 

Hasil Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungapinang. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Simpanan secara parsial terhadap sisa 

hasil usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungapinang. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Modal Kerja secara parsial terhadap 

Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungapinang. 

d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Volume Usaha  secara parsial terhadap Sisa 

Hasil Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungapinang. 



 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Pengertian Koperasi 

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapaorang atau badan 

dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela untuk mensejahterakan anggotanya ataupun 

masyarakat disekitarnya. Koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat 

golongan menengah kebawah untuk dapat meningkatkan  kesejahteraan para anggotanya.  

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 mendefinisikan koperasi Indonesia sebagai 

badan hukum yang didiran oleh perseorangan atau badan hukum koprasi, dengan pemisahan 

kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 

koprasi.Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012  memuat pembaharuan hukum koperasi, 

sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, 

dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai 

dan prinsip koperasi. Menurut Sri Djatnika (2003:16) koperasi simpan pinjam merupakan 

koperasi yang menerima simpanan-simpanan dan deposito dari para anggotanya serta 

memberikan pinjaman bagi anggota yang sama. 

 

2.2 Simpanan 

Simpanan anggota adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-

koperasi lain dan atau anggotannya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan 



koperasi berjangka. Jadi simpanan anggota didalam koperasi simpan pinjam sangat penting 

karena merupakan salah satu modal sendiri bagi koperasi tersebut. Modal koperasi terdiri dari 

modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, 

simpanan cadangan dan hibah, sedangkan modal pinjaman  berasal dari anggota, koperasi 

lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat 

hutang lainnya dan dari sumber lain yang sah. 

2.3 Anggota 

Menurut Baswir (2012) Anggota Koperasi adalah individu – individu yang menjadi 

bagian dari koperasi tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.Sebagai anggota 

koperasi wajib membayar sejumlah uang untuk simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. 

Secara  hukum  anggota koperasi  adalah  pemilik  koperasi  dan  anggotanya,  dan  

anggotalah  yang  mempunyai  wewenang  mengendalikan  koperasi  bukan  pengurus  dan  

bukan  pula  manajer.  Oleh  karena  itu  tidak  lah  salah  kalau  dikatakan  bahwa  kunci  dari  

keberhasilan  koperasi  terletak  pada  anggota.   Para  anggota  koperasi  bertemu  pada  waktu  

tertentu  pada  suatu rapat,  yang  selanjutnya  disebut  rapat  anggota,  waktu –waktu  mana  

telah  diatur  dalam  anggaran  dasar/anggaran  rumah  tangga.  Rapat  anggota  mempunyai  

kekuasaan  tertinggi  dalam  organisasi  koperasi. 

2.4 Modal Kerja 

Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional 

perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Pengertian Modal Kerja 

menurut Khasmir (2011 : 250 ) modal yang digunakan untuk digunakan untuk kegiatan operasi 

kegiatan. Modal kerja diartikan sebagai investasi jangka pendek yang ditanamkan dalam aktiva 

lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persedian dan 



aktiva lainnya. Berapa jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus bisa 

ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rinciannya 

berapa untuk modal tetap atau yang disebut juga sebagai modal jangka panjang dan berapa untuk 

modal kerja yang disebut modal jangka pendek. Disamping itu juga masih diperlukan sejumlah 

dana yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran selama dalam proses pendiriannya itu, 

yang disebut dana pengorganisasian. 

 

2.5 Volume Usaha 

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada 

suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan(Sitio, 2001:141). Dengan demikian volume 

usaha koperasi adalahakumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun bukusampai 

dengan akhir tahun buku.Aktivitas ekonomi koperasi padahakekatnya dapat dilihat dari besarnya 

volume usaha koperasitersebut.Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi 

biasamemberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggotakoperasi dan masyarakat 

pada umumnya. Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan 

barang dan jasa sejak awal tahun buku (Januari) sampai dengan akhir tahun buku (Desember). 

 

2.6 Pengertian Sisa Hasil Usaha 

Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi 

penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan.Menurut Gervasius Sugiyarso 

(2011:61) pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan 

Sisa Hasil Usaha atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan 

pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi. 



Menurut Soemarso (2005:208)  sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh 

dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk 

pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pada hakikatnya sisa hasil usaha koperasi sama 

dengan Sisa Hasil Usaha bersih untuk koperasi yang lain. 

Pengertian sisa hasil usaha menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang 

perkoperasian BabI Pasal 12 adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh 

dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan 

pengeluaran atas berbagai beban usaha. Sedangkan pengetian Sisa Hasil Usaha menurut Andjar 

Pachta W,dkk (2005:128,133) adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari 

menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. SHU tersebut 

merupakan hasil akhir dari komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah 

komponen-komponen biaya. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Tujuan suatu perusahaan atau  badan usaha pada umumnya adalah untuk memperoleh 

laba.Demikian halnya dengan koperasi, walaupun usaha koperasi tidak semata-mata berorientasi 

pada laba namun didalam menjalankan aktivitas usahanya koperasi harus memperhatikan 

bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar  posisinya tetap menguntungkan sehingga 

kelangsungan dapat terjaga dalam hal ini laba berperan penting. 

 

 

 

 

 



Jumlah  anggota dan jumlah simpanan dalam  usaha koperasi merupakan salah satu alat 

yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Komponen piutang anggota dan jumlah 

simpanan dapat mempengaruhi besar kecilnya SHU yang akan diperoleh oleh sebuah koperasi. 

Pengaruh Jumlah Anggota  dan jumlah simpanan dan Modal Kerja serta Volume Usaha  terhadap 

sisa hasil usaha koperasi dapat dilihat pada kerangka pemikiran dibawah ini 
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Gambar. 2.1 

Kerangka Berfikir 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

3.1.1 Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Koperasi Se-Kota 

Tanjungpinang khususnya Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga 

Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang sebagai objek penelitian.Penelitian 

melakukan penelitian laporan keuangan tahunan dari periode 2013-2015 yang dilaporkan di 

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.Dimana Koperasi tersebut 

melaporkan laporan keuangan tahunannya kepada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Tanjungpinang selama 3 tahun berturut-turut dari periode 2013-2015. 

3.1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini terdiri dari empat variabel independen yaitu Jumlah Anggota, Jumlah 

Simpanan, Jumlah Modal Kerja dan Volume Usaha. Dan terdiri satu variabel dependen 

yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU). 

2. Koperasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang 

terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Periode 

2013-2015. 

3. Koperasi yang diteliti adalah koperasi yang menerbitkan laporan keuangan koperasi selama 

periode penelitian yang sudah ikut Rapat Akhir Tahun (RAT). 

4. Koperasi yang diteliti memiliki Sisa Hasil Usaha selama periode penelitian. 

 

 



 

3.2 Metode Penentuan Ppulasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi 

Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro di Kota 

Tanjungpinang yang berjumlah 62 Koperasi. Penelitian ini mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi 

Se-Kota Tanjungpinang mengenai Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Modal Kerja dan 

Volume Usaha. 

3.2.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Se-Kota 

Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro di Kota 

Tanjungpinang mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi Se-Kota Tanjungpinang mengenai Jumlah 

Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah modal kerja dan Volume Usaha. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling artinya bahwa penentuan sampel dipilih 

secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dan didasarkan pula pada pertimbangan tertentu dari 

keseluruhan sampel yang ada sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:   

a. Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Tanjungpinang  yang memperoleh SHU dalam periode tahun 2013-2015. 

b. Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang menyerahkan laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang secara berturut-turut 

pada tahun 2013-2015. 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisi Data 

Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif dari nilai variabel – variabel penelitian, yang terdiri dari variabel 

dependen Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang dan variabel – variabel bebas 

Jumlah Anggota (JA), Jumlah Simpanan (JS), Jumlah Modal Kerja (JMK), Volume Usaha (VU) 

tampak seperti dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Uji Statistik Deskriptif 

Sesudah Log 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

JA 42 23 633 126.31 163.648 

LOG10_JS 42 -.59 2.78 .9467 .76542 

LOG10_JMK 42 -.68 2.51 .7662 .72881 

LOG10_VU 42 -.03 3.49 1.3607 .84166 

LOG10_SHU 42 .34 3.60 1.5796 .79917 

Valid N (listwise) 42     

Sumber : Olahan Data SPSS.21 (2017) 

Dari hasil uji ststistik deskriptif setelah dilakukan Log pada tabel 4.4 diatas dapat 

diketahui bahwa sebagai berikut Jumlah data (N) sebanyak 42 data, ini berdasarkan jumlah 

sampel sebanyak 14 Koperasi Se-Kota Tanjungpinang dan periode peneltian selama 3 tahun. 

1) Jumlah Anggota (JA) memiliki nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 633 

dengan nilai rata – rata 126.31 dan nilai standar deviasi 163.648. 

2) Jumlah Simpanan (JS) memiliki nilai minimum sebesar -0.59, nilai maksimum sebesar 

2.78 dengan nilai rata – rata 0.9467 dan nilai standar deviasi 0.76542. 



3) Jumlah Modal Kerja (JMK) memiliki nilai minimum sebesar -0.68, nilai maksimum 

sebesar 2.51 dengan nilai rata – rata 0.7662 dan nilai standar deviasi 0.72881. 

4) Volume Usaha (VU) memiliki nilai minimum sebesar -0.03, nilai maksimum sebesar 

3.49 dengan nilai rata – rata 1.3601 dan nilai standar deviasi 0.84166. 

5) Y dalam data ini adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) memiliki nilai minimum sebesar 0.34, 

nilai maksimum sebesar 3.60 dengan nilai rata – rata 1.5796 dan nilai standar deviasi 

0.79917. 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas Data 

Sesudah Log 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 42 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .28706206 

Most Extreme Differences 

Absolute .148 

Positive .148 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .957 

Asymp. Sig. (2-tailed) .319 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber Olahan Data SPSS. 21 (2017) 



Dari hasil uji statistik pada tabel 4.5 diatas, setelah dilakukan Log menunjukkan besarnya 

nilai KolmogrovSmirnov sebesar 0.957 dan signifikansinya pada 0.319 > 0.05, hal ini berarti 

data residual berdistribusi dengan normal, Maka H0 diterima. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Terjadi Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant

) 

.600 .153  3.929 .000   

JA .001 .000 .181 2.300 .027 .563 1.778 

LG10_JS -.067 .193 -.065 -.350 .728 .103 9.754 

LG10_JM

K 

1.187 .229 1.082 5.173 .000 .080 12.548 

LG10_VU .016 .148 .017 .111 .913 .143 7.005 

a. Dependent Variable: LG10_SHU 

Sumber : Output pengolahan Data SPSS. 21 (2017) 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolonieritas menunjukkan hasil tidak 

ada variabel independen yang terdaftar nilai Tolerance kurang dari 0.10 dan hasil perhitungan 

VIF (Variance Inflation Factor). Menunjukkan bahwa  ada variable independen yang terdaftar 

nilai VIF lebih dari 10. Variabel Jumlah Anggota (JA) (X1) memiliki nilai Tolerance 0.563 > 0.1 

dan nilai VIF sebesar 1.778 < 10.Variabel (X2) Jumlah Simpanan (JS) yaitu memiliki nilai 



Tolerance sebesar 0.103 > 0.1 dan nilai VIF sebesar 9.754 < 10.Variabel (X3) Jumlah Modal 

Kerja (JMK) yaitu memiliki nilai tolerance sebesar 0.080 > 0.1 dan nilai VIF sebesar 12.548 > 

10.Variabel (X4) Volume Usaha (VU) yaitu memiliki nilai tolerance sebesar 0.143 > 0.1 dan 

nilai VIF sebesar 7.005 < 10.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini terjadi multikolinearitas yaitu pada Jumlah Modal Kerja (JMK) dengan nilai VIF 

12.548> 10. Sehingga untuk mengatasi terjadinya gejala multikolonieritas, maka langkah yang 

dilakukan adalah dengan cara Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi 

variabel liniear diantara variabel independen, Ghozali (2013:110) menyatakan bahwa: “untuk 

mengobati multikolonieritas keluarkan satu variable independen yang mempunyai korelasi tinggi 

dari model regresi dan identifikasi variabel independen lainnya untuk membantu prediksi”. Hasil 

pengujian multikolonieritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Tidak Terjadi Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Consta

nt) 

.368 .189  1.946 .059   

JA .001 .000 .160 1.568 .125 .564 1.773 

LG10_J

S 

.630 .178 .603 3.532 .001 .201 4.980 

LG10_

VU 

.380 .169 .400 2.245 .031 .184 5.433 

a. Dependent Variable: LG10_SHU 

Sumber : Output pengolahan Data SPSS. 21 (2017) 



Dari tabel 4.7 diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah dihilangkan satu variabel maka 

tidak terjadi multikolonieritas antara variabel dependen, dimana nilai Tolerance tidak ada kurang 

dari 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang diatas 10. 

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

a. 1.65< DW < 2.35 tidak terjadi autokorelasi 

b. 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 tidak dapat simpulkan 

c. DW < 1.21 atau DW > 2.79 terjadi autokorelasi 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

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

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .882
a
 .778 .760 .39143 1.981 

a. Predictors: (Constant), LG10_VU, JA, LG10_JS 

b. Dependent Variable: LG10_SHU 

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS. 21 (2017) 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat nilai durbin Watson sebesar 1.981. Jika kita bandingkan 

dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikan 5% jumlah sampel (N=42) jumlah variabel 

independen (k=4), nilai dari tabel berada diantara 1.65 < 1.981 < 2.35 maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi ini. 

 

 

 



Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen 

yaitu Jumlah Anggota (JA), Jumlah Simpanan (JS), Jumlah Modal Kerja (JMK), Volume Usaha 

(VU), terhadap variabel dependen yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .368 .189  1.946 .059 

JA .001 .000 .160 1.568 .125 

LG10_JS .630 .178 .603 3.532 .001 

LG10_VU .380 .169 .400 2.245 .031 

a. Dependent Variabel: LG10_SHU 

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS. 21 (2017) 

 
Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dari hasil perhitungan melalui SPSS 21, 

dapat kita lihat pada tabel 4.10 diatas. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa nilai konstanta 

sebesar 0.368, nilai β1 (JA) sebesar 0.001, nilai β2 (JS) sebesar 0.630, nilai β3 (VU) sebesar 

0.380, sehingga dapat diperoleh persamaan: 

SHU = 0.368 + 0.001JA +0.630JS + 0.380VU + e 

Kesimpulan dari hasil regresi linier berganda diatas sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) adalah 0.368. Artinya jika Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan dan 

Volume Usaha bernilai 0, maka Sisa Hasil Usaha terjadi sebesar (0.368). 



2. Nilai untuk JA (X1) yaitu diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.001. Nilai Jumlah 

Anggota (JA) yang positif ini menunjukkan adanya hubungan searah dengan Sisa Hasil 

Usaha yang artinya jika setiap kenaikan JA sebesar 1% maka akan menaikkan Sisa Hasil 

Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang sebesar 0.001% dengan asumsi bahwa nilai 

koefesien variabel lain tetap atau konstan. 

3. Nilai untuk JS (X2) yaitu diperoleh nilai koefesien regresi sebesar 0,630. Jumlah Simpanan 

(JS) yang positif menunjukkan adanya seararah dengan Sisa Hasil Usaha yang artinya jika 

setiap kenaikan JS sebesar 1% maka akan menaikkan nilai Sisa Hasil Usaha pada Koperasi 

Se-Kota Tanjungpinang sebesar 0,630% dengan asumsi bahwa nilai koefesien variabel lain 

tetap atau konstan. 

Nilai untuk VU (X3) yaitu diperoleh nilai koefesien regresi sebesar 0.380. Nilai Volume 

Usaha (VU) yang positif ini menunjukkan adanya hubungan searah dengan Sisa Hasil Usaha 

pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang  yang artinya jika setiap kenaikan VU sebesar 1% maka 

akan menaikkan Sisa Hasil Usaha sebesar 0.380% dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel 

tetap atau konstan. 

Pengujian Hipotesis 

Uji Parsial (Uji T) 

Menurut Ghozali (2013:84) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-

1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi thitung dengan ttabel dengan ketentuan: 



1. Jika thitung< ttabel atau - thitung > -ttabel maka H0 tidak dapat ditolak dan H1 tidak dapat 

diterima untuk α =5% 

2. Jika thitung> ttabel atau - thitung < -ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima untuk α =5% 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha ditolak dan H0 diterima 

- Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha diterima dan H0 ditolak 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

 
Coefficients

a 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .368 .189  1.946 .059 

JA .001 .000 .160 1.568 .125 

LG10_JS .630 .178 .603 3.532 .001 

LG10_VU .380 .169 .400 2.245 .031 

a. Dependent Variabel: LG10_SHU 

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS. 21 (2017) 
 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas maka, maka t-tabael = 1.684 (a = 0.05. df = 42-3) 

Berikut penjelasannya : 

1. Dari tabel diatas menunjukkan Jumlah Anggota (JA). Dimana koefisien β1 Jumlah 

Anggota bernilai positif sebesar 0.001, nilai t-hitung sebesar 1.568 dengan signifikan 0.125 

karena (0.125 > 0.05) dan t-hitung < t-tabel (1.568 >1.684), maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah Anggota (JA)  



berarah positif dan tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Dengan demikian 

hipotesis pertama (H1) ditolak. 

H1 : Jumlah Anggota (JA) tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi 

Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Tanjungpinang 2013-2015. 

2. Dari tabel diatas menunjukkan Jumlah Simpanan (JS). Dimana koefisien β2 Jumlah 

Simpanan bernilai positif sebesar 0,630, nilai t-hitung sebesar 3.532 dengan signifikan 

sebesar 0.01 karena (0.01 < 0.05) dan t-hitung< t-tabel (3.532 > 1.684), maka dapat 

simpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Jumlah 

Simpanan (JS) berarah positif dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa 

Hasil Usaha. Dengan Demikian hipotesis kedua (H2) diterima. 

H2 : Jumlah Simpanan (JS) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil 

Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang 2013-2015. 

3. Dari tabel diatas menunjukkan Volume Usaha (VU). Dimana koefisien β3 Volume Usaha 

bernilai positif sebesar 0.380, nilai t-hitung sebesar 2.245 dengan signifikan sebesar 0.031 

karena (0.031 < 0.05) dan t-hitung< t-tabel (2.245 > 1.684), maka dapat simpulkan bahwa H0 

ditolak dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Volume Usaha (VU) berarah positif 

dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Dengan Demikian 

hipotesis ketiga (H3) diterima 

H3 : Volume Usaha (VU)  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil 

Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang 2013-2015. 



Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara serentak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Apabila tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap 

variable terikat. Hasil perhitungan uji simultan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Simultan ( Uji F ) 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 20.364 3 6.788 44.303 .000
b
 

Residual 5.822 38 .153   

Total 26.186 41    

a. Dependent Variable: LG10_SHU 

b. Predictors: (Constant), LG10_VU, JA, LG10_JS 

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS. 21 (2017) 

Dari tabel uji ANOVA ( Analysis of Varians ) atau uji F, menunjukkan bahwa nilai F-

hitung sebesar 44.303 sedangkan F-tabel sebesar 2.85 dengan df 1=3, df 2=42-3-1=38. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa F-hitung> F-tabel dimana 44.303 > 2.85 dengan signifikan sebesar 

0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama variabel Jumlah Anggota 

(JA), Jumlah Simpanan (JS), Volume Usaha (VU) berpengaruh signifikan secara terhadap Sisa 

Hasil Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja 

Koperasi dan Usaha Mikro kota tanjungpinang periode 2013 – 2015. 

 

 



Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menguji seberapa besar peranan variabel 

independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen dalam model regresi. Berdasarkan 

hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

 
Model Summary

b
 

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

1 .882
a
 .778 .760 .39143 

a. Predictors: (Constant), LG10_VU, JA, LG10_JS 

a. Dependent Variabel: LG10_SHU 

Sumber : Output Pengolahan Data SPSS. 21 (2017) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

adalah sebesar 0.760. Hal ini menunjukkan bahwa 76.0% dipengaruhi oleh Jumlah Anggota 

(JA), Jumlah Simpanan (JS), Volume Usaha (VU) dan sisanya 24.0% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 



 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji hipotesis yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah Anggota tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Se-Kota 

Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro periode 

2013-2015. 

2. Jumlah Simpanan secara Parsial dan Signifikan berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil 

Usaha pada koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja 

Koperasi dan Usaha Mikro periode 2013-2015. 

3. Volume Usaha secara Parsial dan Signifikan berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil 

Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja 

Koperasi dan Usaha Mikro periode 2013-2015. 

4. Jumlah Anggota (JA), Jumlah Simpanan (JS), dan Volume Usaha (VU) secara simultan 

berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Se-Kota Tanjungpinang yang 

terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro periode 2013-2015. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan 

oleh peneliti, yaitu:  

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan 

menambahkan variabel lain.  



2. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk memperluas sample penelitian     untuk 

dapat membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam     penelitian ini 

dapat digunakan untuk menilai Penyaluran Kredit. 
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