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SARI 

Choiriyah, Mailiya. 2005. Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa 
Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Se Kabupaten 
Demak. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.   
53 h. 

 

Kata kunci : Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, meskipun tidak berorientasi 
mencari keuntungan semata akan tetapi usaha-usaha yang dikelola harus tetap memperoleh 
penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan 
usaha. Demikian halnya pada KPRI di kabupaten Demak setiap usaha yang dijalankan 
bertujuan untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang wajar. Mengingat fungsi SHU 
yang sangat penting bagi kelangsungan hidup KPRI, maka usaha-usaha yang dijalankan 
harus senantiasa dapat meningkatkan perolehan SHU. Salah satu upaya untuk meningkatkan 
SHU tersebut adalah dengan menggunakan modal yang dimiliki KPRI,  baik Modal Sendiri 
maupun Modal Pinjaman secara efisien serta memiliki struktur finansial dan struktur modal 
yang baik. Dengan Modal Sendiri dan Modal Pinjaman yang digunakan untuk mengelola 
usaha-usaha KPRI, diharapkan dapat meningkatkan SHUnya. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Struktur Finansial dan Struktur Modal pada KPRI di 
Kabupaten Demak? (2) Adakah pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhada SHU 
pada KPRI se Kabupaten Demak? (3) Berapa besar pengaruh Modal Sendiri dan Modal 
Pinjaman terhadap SHU pada KPRI se Kabupaten Demak?. Penelitian ini bertujuan untuk: 
(1)Mengetahui Struktur finansial dan Struktur Modal KPRI di Kabupaten Demak                
(2) Mengetahui adakah pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap SHU pada 
KPRI se Kabupaten Demak (3) Mengetahui seberapa besar pengaruh Modal Sendiri dan 
Modal Pinjaman terhadap SHU pada KPRI se Kabupaten Demak. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KPRI di Kabupaten Demak berjumlah 
45. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik purposive sampling (sample bertujuan) 
dengan jumlah 35 KPRI. Dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel bebas yaitu Modal 
Sendiri (X1) dan Modal Pinjaman (X2) serta variabel terikat SHU (Y). Metode yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode wawancara dan metode dokumentasi. 
Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode regresi linear berganda dengan 
bantuan program SPSS (Statistical Product And Service Solution). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur finansial dan struktur modal KPRI di 
Kabupaten Demak dalam keadaan baik, hal ini ditunjukkan dengan prosentase rasio  modal 
sendiri lebih besar dibandingkan modal pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka 
panjang) sehingga menjamin likuiditas dan solvabilitas KPRI, sedangkan hasil perhitungan 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Modal  Sendiri (X1) dan Modal 
Pinjaman (X2) terhadap SHU (Y). Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh persamaan garis 



 

regresinya adalah Y= 2712707,8 + 7,155X1 – 1,300X2. Besarnya pengaruh Modal Sendiri 
(X1) dan Modal Pinjaman (X2) terhadap SHU (Y) secara simultan ditunjukkan oleh nilai F 
hitung sebesar 24,542 pada taraf signifikansi 0,00 atau lebih kecil dari 5%, dengan 
kontribusi pengaruh sebesar 60,50% sedangkan selebihnya 39,50% ditentukan faktor lain di 
luar penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan  antara Modal Sendiri (X1) dan Modal Pinjaman (X2) terhadap SHU (Y) pada 
KPRI se Kabupaten Demak. Saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian adalah 
hendaknya pengurus KPRI berusaha mengajak anggotanya untuk meningkatkan besarnya 
simpanan pokok dan simpanan wajib  sebagai upaya meningkatkan besarnya jumlah Modal 
Sendiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dan 

berkembang di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian 

nasional sekaligus sebagai soko guru dalam perekonomian di Negara Indonesia. 

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB I Pasal 1 koperasi 

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

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

Di dalam koperasi tidak dikenal istilah “keuntungan”, karena kegiatan usaha 

koperasi tujuan utamanya bukan berorientasi mencari untung (non profit oriented) 

melainkan berorientasi pada manfaat (benefit oriented). Pada dasarnya koperasi 

dikelola dengan tujuan menyejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, 

bukan mengejar keuntungan semata. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan 

keuntungan, akan tetpi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap 

memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup dan 

meningkatkan kemampuan usaha, bukan untuk memupuk kekayaan. Sehingga pada 

setiap akhir periode ushanya diharapkan/ ditargetkan menghasilkan sisa Hasil Usaha. 

Keuntungan di dalam koperasi biasa disebut dengan istilah “Sisa Hasil Usaha 

(SHU)”. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 “Sisa hasil usaha 

merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku 



 

dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam 

tahun buku yang bersangkutan”. 

Sebagai badan usaha, pendapatan/ hasil usaha sangat menentukan besar 

kecilnya SHU yang diperoleh koperasi. Dalam setiap tahunya  SHU yang diperoleh  

koperasi  disisihkan dan dibagi untuk keperluan: Cadangan koperasi,Jasa anggota, 

Dana pengurus, Dana Karyawan, Dana pendidikkan, Dana sosial dan Dana 

pembangunan daerah kerja. Adapun cara dan besarnya penyisihan SHU ditetapkan 

dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) masing-masing koperasi. 

Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisishan SHU yang begitu banyak, 

maka perolehan SHU bagi koperasi pada setiap tahunya menjadi sangat penting. 

Melalui SHU koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan 

yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur 

modalnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan/ 

digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal 

pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat 

meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunya dengan sendirinya akan 

memperkuat struktur finansialnya. 

Besarnya SHU yang diperoleh koperasi di setiap tahunya juga sebagai 

pertanda bahwa koperasi telah dikelola secara profesional. Pengelolaan yang 

profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang 

relevan dan dapat diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan 

usaha yang bergerak di bidang ekonomi melaksanakan akuntansi dalam kegiatan 

usahanya seperti badan usaha lainnya. 



 

Semakin besar SHU yang diperoleh koperasi akan meningkatkan 

kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Dan untuk 

meningkatkan perolehan SHU sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil 

dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya. 

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri 

dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. 

Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari: anggota, koperasi lainya dan atau 

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

hutang lainnya, serta sumber lain yang sah (UU No. 25 tahun 1992 Pasal 41 ayat 1 

&2). 

Dengan demikian permodalan koperasi tidak hanya mencakup modal yang 

disetor oleh anggota, akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi 

yang dapat bersifat permanen maupun sementara. Pihak-pihak yang mempunyai 

klaim terhadap sumber pembelanjaan koperasi terdiri dari kreditur, anggota/ pemilik 

dan badan usaha koperasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi 

mempunyai eksistensi tersendiri yang terpisah dari anggota-anggotanya (Sitio dan 

Tamba 2002:125). 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi yang anggota-

anggotanya terdiri dari para pegawai negeri republik Indonesia dalam suatu daerah 

kerja (G.Kartasapoetra 1985:17). KPRI merupakan salah satu jenis koperasi yang 

membutuhkan modal yang cukup untuk menggerakkan dan meningkatkan seluruh 

bidang usahanya. 



 

Sebagian besar KPRI dalam mengelola usahanya lebih mengutamakan 

menggunakan modal sendiri dari pada modal pinjaman. Hal ini dikarenakan KPRI 

belum memperhatikan struktur modal yang sesuai, sedangkan struktur modal yang 

efektif memungkinkan adanya kemudahan dalam pengumpulan modal tambahan bila 

diperlukan. 

Menurut Riyanto (2001:23) beranggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu 

pertama-tama dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan resiko. 

Maka aturan dalam struktur finansial menetapkan bahwa besarnya modal asing 

dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. 

Struktur finansial  tersebut akan memperlihatkan dengan jelas modal yang dimiliki 

oleh sebuah koperasi, yaitu perimbangan antara hutang jangka panjang dengan 

modal sendiri. 

Mengingat semakin pesat persaingan dalam pasar global, yang pada akhirnya 

menuntut koperasi untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu bukan tidak 

mungkin lambat laun kebutuhan para anggota koperasi dan masyarakat pada 

umumnya semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal tersebut koperasi perlu 

memperbesar volume usaha yang pastinya akan membutuhkan tambahan modal  

cukup besar. Dan kebutuhan akan tambahan modal tersebut dapat dipenuhi dengan 

pinjaman dari pihak luar. 

Bagaimana efek dari penambahan modal sendiri atau modal pinjaman 

terhadap SHU? Ditinjau dari kepentingan modal sendiri atau pemilik perusahaan, 

penambahan modal pinjaman hanya dibenarkan jika penambahan tersebut 

mempunyai efek finansial yang menguntungkan (Favorable finansial leverage) 



 

terhadap perolehan SHU. Penambahan modal pinjaman dari luar hanya akan 

memberikan efek yang menguntungkan terhadap perolehan SHU apabila “rate of 

return” dari tambahan modal (modal pinjaman) tersebut lebih besar dari pada biaya 

modalnya atau bunganya. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat bunga lebih 

besar dari “rate of return” nya akan mempunyai efek yang merugikan. 

Pengumpulan modal yang berhasil dilakukan koperasi, baik modal sendiri 

maupun modal pinjaman secara bersama-sama akan digunakan untuk menggerakkan 

kegiatan usaha . Kedua sumber modal tersebut mendukung keberhasilan usaha 

koperasi dengan posisinya masing-masing. 

Menurut pendapat Gitosudarmo dan Basri (2000:37) bahwa dengan modal 

usaha yang lebih dari cukup diharapkan dapat mengurangi resiko dan dapat 

menaikkan penghasilan atau laba. Pendapat ini didasarkan atas pandangan bahwa 

dengan tersedianya modal usaha yang cukup maka kegiatan dapat diarahkan pada 

pencarian hasil usaha yang lebih tinggi. 

Fluktuasi modal pada KPRI di Kabupaten Demak dari tahun 2003 ke tahun 

2004 menunjukkan kenyataan yang bertentangan dengan teori, di mana dalam 

beberapa KPRI mengalami kenaikkan modal tanpa diikuti dengan kenaikkan 

perolehan SHU. 

Return of Invesment (ROI) adalah rate of return dari seluruh modal yang 

digunakan perusahaan baik modal sendiri maupun modal pinjaman dalam 

menghasilkan laba. Untuk menentukan tinggi rendahnya ROI dalam koperasi dapat 

diukur dari besarnya SHU yang diperoleh. Rata-rata ROI yang diperoleh KPRI di 

Kabupaten Demak selama ini kurang dari 8% di bawah standar Dinas Koperasi. 



 

Besarnya rate of return  tersebut tidak relevan dengan tingkat suku bunga umum saat 

ini yang mencapai 22%. Hal ini dikarenakan tingkat  keuntungan yang diperoleh 

KPRI lebih rendah dibandingkan dengan beban bunga  modal pinjaman. 

Apabila KPRI menggunakan modal pinjaman lebih besar dalam menjalankan 

usahanya, maka akan sangat merugikan. Sebab beban bunga yang lebih besar dari 

keuntungan yang diperoleh akan memperkecil SHU, sehingga pada akhirnya akan 

berdampak buruk pada kesehatan keuangan koperasi. Maka dari itu KPRI harus 

benar-benar meperhatikan struktur finansial dan struktur modal yang tepat dalam 

menjalankan usahanya. 

Berbagai penelitian tentang pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman 

terhadap SHU telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian Padillah 

(2001) dan Mat Anis (2003) menemukan hasil bahwa secara simultan SHU 

dipengaruhi oleh modal sendiri dan modal pinjaman . Sedangkan secara parsial 

modal sendiri berpengaruh terhadap SHU dan modal pinjaman tidak berpengaruh 

terhadap SHU. Hal ini dikarenakan struktur finansial dalam KPRI yang diteliti 

menunjukkan bahwa modal sendiri lebih besar/ dominan dari pada modal pinjaman. 

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan, terdapat kesamaan 

hasil penelitian antara peneliti satu dengan peneliti lainnya.Hal tersebut dikarenakan 

KPRI yang dijadikan sampel penelitian lebih dominan menggunakan modal sendiri 

daripada modal pinjaman. Apakah hal tersebut juga sama terjadi di dalam KPRI  Se 

Kabupaten Demak?  Terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan, oleh karena 

itu penelitian tentang pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU Se 

Kabupaten Demak perlu dilakukan. 



 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti 

mengambil judul penelitian tentang ”PENGARUH MODAL SENDIRI DAN 

MODAL PINJAMAN TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) PADA 

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SE KABUPATEN 

DEMAK”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perolehan besarnya SHU bagi koperasi menjadi sangat penting, karena 

dengan meningkatnya SHU, maka akan meningkat pula kesejahteraan para 

anggotanya dan masyarakat pada umumnya. 

Diperlukan perhatian yang khusus dalam upaya meningkatkan SHU. Masalah 

yang utama dalam koperasi untuk meningkatkan SHU selama ini adalah dalam hal 

permodalan, tanpa adanya modal yang cukup koperasi tidak mungkin dapat 

meningkatkan perolehan SHU. Dalam hal ini modal yang dimiliki koperasi baik 

modal sendiri maupun modal pinjaman yang digunakan untuk menjalankan usaha 

akan sangat menentukan perolehan SHU. Maka dari itu KPRI harus benar-benar 

memperhatikan struktur finansial dan struktur modal yang efektif dalam upaya 

meningkatkan perolehan SHU. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana struktur finansial dan struktur modal pada KPRI se kabupaten 

Demak? 



 

2. Adakah pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU pada KPRI 

se kabupaten Demak? 

3. Seberapa besar pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU pada 

KPRI se kabupaten Demak? 

1.3 Tujuan  Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah maka  penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana struktur finansial dan struktur modal yang 

dimiliki KPRI di kabupaten Demak. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman 

terhadap SHU yang diperoleh KPRI di kabupaten Demak. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal sendiri dan modal 

pinjaman terhadap SHU yang diperoleh KPRI di kabupaten Demak. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan latihan dan penerapan 

ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek nyata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat menjadi sumbangan teoritis dalam pengembangan     

perkoperasian terutama menyangkut masalah SHU. 



 

b. Memberikan masukan bagi pengurus KPRI untuk mengetahui 

pentingnya penetapan struktur finansial dan struktur modal yang 

efektif, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal 

sendiri dan modal pinjaman terhadapSHU, sehingga pengurus akan 

dapat mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan KPRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Struktur Finansial dan Struktur Modal 

2.1.1 Struktur Finansial 

Menurut Riyanto (2001:2) Struktur Finansiil mencerminkan cara bagaimana 

aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, dengan demikian struktur finansiil mencerminkan 

pula perimbangan baik dalam artian  absolut maupun relatif antara keseluruhan modal 

asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri. 

Pedoman atau aturan struktur finansiil menurut Riyanto (2001:23) terdiri dari: 

1. Aturan struktur finansiil konservatif yang vertikal, yaitu memberikan batas 

imbangan yang harus dipertimbangkan oleh suatu perusahaan mengenai 

besarnya modal asing dengan modal sendiri, di mana dalam keadaan 

bagaimanapun besarnya modal asing tidak boleh melebihi besarnya  modal 

sendiri. 

2. Aturan struktur finansiil konservatif yang horizontal, yaitu memberikan 

batas imbangan antara besarnya modal sendiri dengan besarnya aktiva plus 

persediaan bersih dilain pihak. 

2.1.2 Struktur Modal 

 Menurut Riyanto (2001:22) struktur modal adalah pembelanjaan permanen 

dimana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

 

 



 

Struktur modal suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain: 

1. Tingkat bunga 

2. Stabilitas dari “Earning”  

3. Susunan dari aktiva  

4. Kadar resiko dari aktiva  

5. Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan 

6. Keadaan pasar modal  

7. Sifat manajemen 

8. Besarnya suatu perusahaan 

 

2.2 Modal 

Menurut Ign. Sukamdiyo (1997:82) Modal sangat diperlukan dalam melakukan 

kegiatan usaha, sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Tanpa adanya modal, aktivitas 

usaha tidak dapat dijalankan. Biasanya semakin luas jangkauan usaha dan semakin 

banyak bidang yang ditangani, maka dibutuhkan modal yang besar pula. 

Dalam arti sempit modal adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai uang yang 

dipergunakan dalam membelanjai semua keperluan usaha. Sedangkan dalam arti luas 

modal adalah semua peralatan yang berupa uang atau barang yang diprelukan untuk 

menjalanka usaha lebih lanjut (U.Purwanto 1986:28). 

Menurut Riyanto (2001:227-240) ada 2 (dua) macam modal yaitu  yang berasal 

dari dalam atau modal sendiri dan modal yang berasal dari luar atau modal asing. Yang 

dimaksud modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan 

laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal Saham, modal 



 

Peserta, dll). Dan yang dimaksud dengan modal asing adalah modal yang berasal dari 

luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi 

perusahaan merupakan “utang” yang pada saatnya harus dibayar kembali. 

Menurut Hendrojogi (1997:180-181) modal adalah salah satu faktor produksi 

yang merupakan sarana untuk melaksanakan usaha-usaha, namun modal dapat juga 

diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. 

Menurut Wasis (1998:16) Modal adalah jumlah harta baik berwujud maupun 

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang digunakan untuk menjalankan suatu 

usaha. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modal yaitu berupa uang maupun 

harta-harta lainya yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan untuk menjalankan 

suatu usaha/ atau proses produksi. 

1. Sumber Modal 

Sumber modal adalah bagaimana mencari dan dari mana perusahaaan 

memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membelanjai usahanya guna 

mencapai tujuan perusahaan itu. Adapun sumber modal menurut asalnya  dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1). Sumber Internal (Internal Sources) 

Sumber internal merupakan usaha yang dilakukan dengan efisien 

agar pemenuhan kebutuhan dana guna membiayai operasi perusahaan dapat 

dipenuhi dari dalam perusahaan sendiri (Ign.Sukamdiyo 1997:75).  

Sumber modal intern dapat berwujud: 

a. Laba yang tidak dibagi 



 

b. Cadangan-cadangan yang disishkan guna perluasan usaha 

c. Penyusutan yang belum dipergunakan untuk membeli harta   baru 

pengganti yang disusut itu (Wasis 1998:31). 

2). Sumber Eksternal (Eksternal Sources) 

Sumber eksternal merupakan usaha pemenuhan kebutuhan dana  

yang berasal dari luar perusahaan. Sumber-sumber ekstern ini dapat 

berupa modal-modal pinjaman (modal asing) baik yang berupa uang, 

bahan maupun lainnya. Modal pinjaman ini dapat berupa hutang jangka 

pendek maupun hutang jangka panjang. 

Setiap jenis koperasi dalam bentuk-bentuk koperasi konsumsi, 

koperasi produksi, maupun koperasi  simpan pinjam dan koperasi serba 

usaha memiliki sumber modal tertentu untuk menggerakkan usahanya. 

2. Tujuan Pembentukan Modal 

Menurut Wdyanti (1998:136) tujuan pembentukan modal koperasi 

tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Sedangkan 

menurut Riyanto (2001:3) bagi perusahaan pembentukan modal/ dana 

adalah agar perusahaan tersebut dapat menjalankan usahanya. 

 

2.3 Modal Sendiri 

Menurut Riyanto (2001:21) modal sendiri adalah modal yang berasal dari 

perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau 

pemilik (modl saham, modal peserta, dll).Pada dasarnya modal sendiri adalah modal 



 

yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk 

waktu yang tidak tentu lamanya (Riyanto 2001:240). 

Modal sendiri dalam koperasi bersumber dari: 

a). Simpanan Pokok 

 Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan 

jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota, serta diwajibkan 

kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk 

menjadi anggota. 

b). Simpanan Wajib 

 Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan 

jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu. 

Simpanan wajib hanya boleh diambil kembali dengan cara yang telah 

ditentukan dalam anggaran dasar, supaya modal koperasi tidak goyah. 

c). Dana Cadangan 

 Dana cadangan merupakan bagian dari penyisihan SHU yang 

tidak dibagikan kepada anggotanya yang dimaksudkan untuk memupuk 

modal sendiri serta dapat untuk menutup kerugian koperasi bila 

diperlukan. 

d). Hibah 

 Hibah adalah modal yang diterima oleh koperasi secara Cuma-

Cuma dari pihak lain dan menjadi modal sendiri (Ign.Sukamdiyo 

1997:77). 

 



 

Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan  yang 

utama, hal tersebut karena alasan: 

1. Alasan kepemilikan  

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud 

kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota 

yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung 

jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut. 

2. Alasan Ekonomi 

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara 

lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan 

bunga. 

3. Alasan Resiko 

Modal sendiri/ anggota juga mngandung resiko yang lebih kecil 

dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saaat usaha 

tidak berjalan dengan lancar. 

      (Widyanti 1998:136-137) 

 

2.4 Modal Pinjaman 

Menurut Purwanto (1986:30) pinjaman adalah modal yang berasal dari luar 

perusahaan dan bukan dari perusahaan itu sendiri. Dalam UU No.7 Tahun 1992 

pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

didasasrkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antar bank dan pihak lain yang 

mewajibkan peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan 



 

jumlah bunga/ imbalan/ penghasilan hasil keuntungan.   Modal pinjaman/ modal asing 

adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di 

dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan 

“utang” yang pada saatnya harus dibayar kembali (Riyanto 2001:227).  

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 modal pinjaman koperasi dapat 

berasal dari: 

a. Anggota 

Modal pinjaman dari anggota adalah pinjaman yang diperoleh 

dari anggota koperasi yang bersangkutan, termasuk  calon anggota yang 

memenuhi syarat. 

b. Koperasi lain dan atau anggotanya 

Modal pinjaman dari koperasi lain dan atau anggotanya adalah 

pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain atau anggotanya yang 

didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi. 

c. Bank dan Lembaga Keuangan lainya 

Modal pinjaman ini diperoleh dari bank atau lembaga keuangan 

lainya, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Penerbitan Obligasi dan surat utang lainya 

Modal pinjaman ini diperoleh dari penerbitan obligasi atau surat 

utang lainya, dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 



 

e. Sumber lain yang syah 

Modal pinjaman ini diperoleh dari bukan anggota yang 

dilakukan tidak melalui penawaran secara umum. 

2.5 Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 

waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainya 

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan  (UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 

& 2). 

Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan 

langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun 

kesejahteraan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelolaan usaha 

koperasi harus dilakukan dengan produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti koperasi 

harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan 

nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap anggota dan masyarakat pada 

umumnya dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh SHU yang wajar. 

Dalam Buku Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) menyebutkan bahwa, 

pendapatan adalah kenaikan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha 

yang timbul dari penyerahan barang/ jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam  1 (satu) 

periode. Tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah kenaikan aktiva 

perusahaan yang timbul dari pembelian harta, investasi oleh pemilik, pinjaman, atau 

koreksi rugi/laba periode lalu. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya adalah 

pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang/ jasa. 



 

Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi di setiap tahunya akan dibagi 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah 

Tangga koperasi uyang bersangkutan. Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-

prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

Secara umum SHU koperasi dibagi untuk: 

a . Cadangan Koperasi 

Cadangan koperasi merupakan bagian dari penyisihan SHU yang 

tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri serta untuk 

menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

 b. Jasa Anggota 

Anggota di dalam koperasi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai 

pemilik (owner) dan sekaligus sebagi pelanggan (customer). Dengan 

demikian, SHU yang diberikan kepada anggotanya berdasar atas 2 (dua) 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu: 

1. SHU atas jasa modal, adalah SHU yang diterima oleh anggota 

karena jasa atas penanaman modalnya (simpanan) di dalam koperasi. 

2. SHU atas jasa usaha, adalah SHU yang diterima oleh anggota 

karena jasa atas transaksi yang dilakukan  sebagai pelanggan di dalam 

koperasi. 

c. Dana Pengurus 

Dana pengurus adalah SHU yang disisihkan untuk pengurus atas 

balas jasanya dalam mengelola organisasi dan usaha koperasi. 



 

d. Dana Karyawan 

Dana pegawai adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk 

membayar gaji pegawai yang bekerja dalam koperasi. 

e. Dana Pendidikan 

Dana pendidikan adalah penyisihan SHU yang digunakan untuk 

membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi 

sebagai upaya meningkatakan kemampuan dan keahlian Sumber Daya 

Manusia dalam mengelola koperasi. 

f. Dana Sosial 

Dana sosial adalah penyisihan SHU yang dipergunakan untuk 

membantu anggota dan masyarakat sekitar yang tertimpa musibah. 

g. Dana Pembangunan Daerah Kerja 

Dana Pembangunan Daerah Kerja adalah penyisishan SHU yang 

dipergunakan untuk mengembangkan daerah kerjanya. 

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU 

sebagai berikut: 

 1). SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. 

Pada hakikatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang 

bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari 

anggota dijadikan sebagai cadangan koperasi. Oleh sebab itu, langkah 

pertama dalam pembahgian SHU adalah memilahkan antara SHU yang 



 

bersumber dari hasil transaksi anggota dan SHU yang bersumber dari 

nonanggota. 

2). SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang    dilakukan 

anggota sendiri. 

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan 

insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang 

dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi 

SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada 

anggota. 

 3).  Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan 

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi 

kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap 

anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif  berapa 

partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga 

merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam 

membangun suatu kebersamaan, kepemilikkan terhadap suatu badan 

usaha, pendidikan dalam proses demokrasi. 

4).  SHU anggota dibayar secara tunai. 

SHU per anggota harus diberikan secara tunai, karena dengan 

demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat 

kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. 

          (Sitio dan Tamba 2002: 91-92) 

 



 

2.6 Kerangka Berfikir 

Modal merupakan satu masalah yang paling penting di dalam menjalankan 

suatu usaha demikian halnya bagi koperasi. Tersedianya modal yang cukup akan sangat 

menentukan kelancaran kegiatan usaha koperasi dan besarnya volume usaha, demikian 

sebaliknya kurangnya modal bisa menghambat kelancaran kegiatan usaha. Dengan 

menjaga kelancaran kegiatan usaha, maka diharapkan kegiatan usaha tersebut akan terus 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan perolehan SHU. 

 

Pada dasarnya pemenuhan modal koperasi berasal dari modal sendiri dan  

modal pinjaman yang digunakan untuk menjalankan usaha koperasi dalam upaya 

memperoleh SHU pada setiap akhir periode. Dimana modal sendiri merupakan modal 

yang berasal dari koperasi itu sendiri tanpa dibebani biaya bunga, sedangkan modal 

pinjaman merupakan modal dari kreditur yang dibebani biaya bunga. Oleh karena itu 

rata-rata pengembalian modal pinjaman harus lebih besar dari biaya bunga sehingga 

akan berpengaruh positif terhadap perolehan SHU, demikian sebaliknya. 

Untuk memudahkan alur pembahasan dari penelitian ini disusun paradigma penelitian 

seperti tampak dalam gambar sebagai berikut: 



 

 

  Gambar 2.6 Paradigma Penelitian 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat yang 

disimpulkan dari tujuan penelitian, landasan teori dan merupakan jawaban sementara 

atas permasalahan yang dibahas. Suatu hipotesis akan diterima jika hasil analisis data 

empiris membuktikan bahwa hipotesis tersebut adalah benar, begitu pula sebaliknya. 

Dari permasalahan yang diangkat di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah “ Ada pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap SHU pada KPRI se 

kabupaten Demak. ” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian 

3.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah 

modal sendiri, modal pinjaman dan SHU pada KPRI di Kabupaten Demak tahun 

2004. 

3.1.2 Subjek Penelitian 

 Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah KPRI di Kabupaten 

Demak tahun 2004 yang berjumlah 45 KPRI. 

  Sampel merupakan himpunan objek pengamatan yan dipilih dari populasi 

(Sumodiningrat 1999:3). Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Cooper dan Emory (Susilawati 

2000:116) pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan 

anggota sampel yang mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. KPRI yang menjadi anggota PKPRI di Kabupaten Demak tahun 2004. 

2. KPRI yang mengumpulkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus 

tahun 2004 pada PKPRI di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 35 KPRI yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Adapun daftar nama KPRI yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 



 

Tabel 3.1.2 Daftar Sampel KPRI di Kabupaten Demak 

NO. NAMA KPRI ALAMAT 
1. SIDODADI JL. Sultan Hadiwijoyo No.8 Demak 
2. SATU Cab. Dinas Pendidikkan Kec. Wedung Demak 
3. MU’AWANAH JL. Bhayangkara Baru No. 8A Demak 
4. REJEKI JL. Sultan Patah No. 01 Demak 
5. MAKMUR JL. Gajah – Dempet No.6 Ds. Boyolali Demak 
6. BAROKAH – DEMPET MI Al Islam Dempet Demak 
7. TUNGGAL JL. Bintoro No. 3 Demak 
8. SGB JL. Sultan Patah No. 84 Demak 
9. KOSERBA JL. Sultan Patah No. 13 Demak 
10. BAHAGIA Cab. Dinas Pendidikkan Kec.Karang Tengah Demak 
11. FITROH KAGRI MI Sultan Patah Demak 
12. ADIL JL. Demak – Purwodadi Km 35 Demak 
13. SEHAT - BONANG Cab. Dinas Pendidikkan Kec.Bonang Demak 
14. WARAS Cab. Dinas Pendidikkan Kec. Mijen Demak 
15. SERBA GUNA Cab. Dinas Pendidikkan Kec. Sayung Demak 
16. SAE JL. Raya Demak – Dempet  
17. MURBEE SMP Negeri I Gajah 
18. BINA SEJAHTERA Cab. Dinas Pendidikkan Kec. Demak 
19. SEJAHTERA Cab. Dinas Pendidikkan Kec. Guntur Demak 
20. BINA RAHARJA Cab. Dinas Pendidikkan Kec. Kebon Agung 
21. KELUARGA BAHAGIA JL. Kyai Singkil No. 95 Demak 
22. KPPDK JL. Glagah Wangi No. 92 Demak 
23. ESTU JL. Sultan Patah Katonsari No. 79 Demak 
24. ABADI JL. Katonsri No. 89 Demak 
25. BAROKAH - WEDUNG Kntr. WASPENDAIS Kec. Wedung Demak 
26. KENCANA Kntr. BKKBN Demak 
27. DIAN HUSADA JL. Pahlawan Bangsa No. 44 Demak 
28. JUJUR Cab. Dinas Pendidikkan Kec. Karang Anyar Demak 
29. MAKMUR GOTONG 

ROYONG 
Cab. Dinas Pendidikkan Kec. Mranggen Demak 

30. AMANAT JL. Soekaimi Kauman No. 1 Mranggen Demak 
31. CITRA NIAGA JL. Bhayangkara No. 42 Demak 
32. BAHTERA JL. Sultan Patah Buyaran Demak 
33. MANFA’AT DEPAG Wilayah Guntur Demak 
34. BAROKAH - BONANG JL. Raya Tridonorejo Bonang Demak 
35. HANDAYANI SMP Negeri I Karangawen Demak 
Sumber: Data PKPRI Kabupaten Demak Tahun 2004 

 



 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel , yaitu : 

1. Modal sebdiri pada KPRI di kabupaten Demak tahun 2004 , indikator 

modal sendiri adalah : 

a. Simpanan pokok 

b.  Simpanan wajib  

c. Dana cadangan  

d. Hibah.  

2. Modal pinjaman pada KPRI kabupaten Demak tahun 2004 dengan 

indikator sebagai berikut : 

a. Simpanan sukarela anggota  

b. Pinjaman dari koperasi lain dan atau anggotanya 

c. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan  lainnya  

d. Serta sumber lain yang sah. 

 

3.2.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) pada 

KPRI  di kabupaten Demak tahun 2004. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Jenis instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

 



 

1. Pedoman wawancara 

Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan dengan membuat 

pedoman wawancara (interview guide) yang terdiri dari beberapa pertanyaan. 

Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Pedoman Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini di lakukan dengan membuat 

pedoman dokumentasi yang di gunakan untuk mengetahui tentang laporan keuangan 

,meliputi laporan perhitungan hasil usaha dan neraca pada KPRI di kabupaten 

Demak tahun 2004. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui data mengenai 

gambaran umum KPRI di kabupaten Demak tahun 2004 yang meliputi keanggotaan , 

keorganisasian  dan jenis usaha.  

2. Dokumentasi. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-

dokumen penting terutama mengenai catatan laporan keuangan yang berupa neraca 

dan laporan perhitungan hasil usaha pada KPRI yang di pilih sebagai sampel 

penelitian tahun 2004. 

 

 

 



 

3.5 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data  

3.5.1 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu 

komputer program SPSS 10.11 for windows untuk mempermudah peneliti dalam 

menganalisis data serta hasil yang di peroleh agar lebih akurat dan efisien. 

3.5.2 Analisis Data 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel modal sendiri dan modal 

pinjaman terhadap variabel SHU, sehingga alat analisis yang digunakan adalah  

regresi berganda (Multiple Regression). 

Adapun model persamaan regresi dengan dua prediktor yang di gunakan 

adalah sebagai berikut:  

 Y= bo + b1 x1+ b2 x2  

Keterangan : 

Y  : SHU 

bo  : Bilangan konstanta 

b1  : koefisien regresi modal sendiri 

b2  : koefisien regresi modal pinjaman 

X1  : modal sendiri  

X2  : modal pinjaman  

      (Gujarati 1995:16) 

 

 

 



 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan alat 

analisis data sebagai berikut: 

3.5.2.1 Analisis Prosentase 

Analisis prosentase digunakan untuk mengetahui  rasio prosentase 

struktur finansial dan struktur modal yang dimiliki KPRI dengan rumus sebagai 

berikut:  

1. Struktur Finansial  : Modal Sendiri atau Modal Pinjaman    x 100% 
            Total Passiva 
2. Struktur Modal  : Hutang Jk.Panjang atau Mo.Sendiri     x 100% 
       Jmlh Hutang Jk.Pnjg dan Modal Sendiri 
 

 3.5.2.2 Uji Simultan (Uji F)  

Uji F adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji 

distribusui F, yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan probabilitas tingkat 

signifikansi  hasil output dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan. 

Tingkat signifikansi yang digunakanan adalah 5 persen. 

Kriteria yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah: 

    Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. 

Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel  modal 

sendiri dan variabel modal pinjaman terhadap variabel SHU.   

3.5.2.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

ketepatan garis regresi berganda  mencocokkan data yang ditunjukkan oleh 



 

besarnya koefisien determinasi(R2) antara 0 dan 1 (0<R2<1) sama dengan 0, 

maka variabel bebas tidak dapat mencocokkan variasi data variabel terikat. Jika 

R2 mendekati angka 1, maka variabel independen semakin mendekati 

mencocokkan variasi data variabel dependen. Dengan metode ini kesalahan 

pengganggu diusahakan minimum sehingga R2 mendekati 1, dan perkiraan 

regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya (Kuncoro 2001:100). 

Selain mencari sumbangan simultan variabel bebas terhadap variabel terikat, juga 

dicari besarnya sumbangan parsial (r2) untuk masing-maing variabel bebas, jika 

variabel lain konstan terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai r2 maka 

semakin besar variasi sumbangannya terhadap variabel terikat. 

3.5.2.4 Uji Parsial (uji t) 

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas (bebas) secara individual  dalam menerangkan 

variasi variabel terikat dengan cara membandingkan probabilitas tingkat 

signifikansi  hasil output dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 persen. 

 Kriteria yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah: 

 Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 

Artinya bahwa variabel modal sendiri dan variabel modal 

pinjaman secara individual mempengaruhi variabel SHU. 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Beberapa masalah sering muncul pada saat analisis regresi digunakan untuk 

mengestimasi suatu model dengan sejumlah data. Masalah tersebut masuk ke dalam 



 

pengujian asumsi klasik yaitu ada tidaknya multikoliniearitas, heterokedastisitas, dan 

autokorelasi (Kuncoro 2001:105).  

Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk menetapkan seberapa baik model 

yang digunakan dan cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, sehingga 

diperoleh model yang terbaik. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

3.6.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai 

toleransi dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Nilai cut off yang umum digunakan adalah tolerance mendekati 1 

dengan nilai VIF disekitar angka 1 (Santoso 2001:206). 

Berdasarkan hasil output SPSS uji multikolinearitas yang terdapat 

dalam lampiran 3 (hal 62), diperoleh nilai VIF sebesar 1,85 dengan nilai 

tolerance sebesar 0,844. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antar 

variabel bebas dalam penelitian tidak terjadi multikolinearitas 

3.6.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat 



 

dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. 

Dasar analisisnya adalah sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tetentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas 

(Santoso 2001:210) 

Berdasarkan hasil output SPSS uji heterokedastisitas yang terdapat 

dalam lampiran 3 (hal 65), di dalam grafik menunjukkan hasil tidak adanya pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada 

sumbu y. Hal ini mengartikan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3.6.2Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

penelitian. Autokorelasi dapat dideteksi dengan Durbin Watson Test (DW Test). 

Tidak adanya autokorelasi diambil dengan syarat apabila DW berada dikisaran 

batas bawah 1,66 sampai dengan batas atas 2,34 (Algifari 2000:89). 

Berdasarkan hasil output SPSS uji autokorelasi yang terdapat dalam 

lampiran 3 (hal 62), diperoleh nilai DW sebesar 2,325 berada diantara batas 

bawah 1,66 dan batas atas 2,34. Hal ini berarti data dalam penelitian tidak ada 

autokorelasi, sehingga dalam penelitian ini varians sampel dapat mewakili 

varians populasi. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum KPRI di kabupaten Demak 

KPRI yang menjadi objek penelitian ini merupakan koperasi yang menjadi 

anggota PKPRI di kabupaten Demak yang berjumlah 45 KPRI. KPRI sebelumnya 

bernama koperasi Koperasi Pegawai Negeri (KPN), setelah berlakunya Undang-

undang (UU) No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian berubah nama menjadi KPRI. 

Berdasarkan SK Menteri Koperasi No. 139/M/XI/1984, pengklasifikasian koperasi 

dibedakan menjadi tiga golongan yaitu berdasarkan penilaian aspek kelembagaan, 

aspek usaha, dan aspek khusus. Setelah berlakunya UU No. 25 tahun 1992 , maka 

penilaian untuk pengklasifikasian ditiadakan. hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 

campur tangan pemerintah dalam kegiatan internal koperasi untuk mencapai 

tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

 

4.1.2 Jenis Usaha KPRI 

KPRI di Kabupaten Demak yang menjadi anggota dari PKPRI berjumlah 45 

dan bergerak dibidang usaha pertokoan, simpan pinjam, wartel, foto copy, dan lain-

lain. 



 

Dari 45 KPRI tersebut 35 diantaranya dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Jenis usaha yang dijalankan oleh 35 KPRI yang dijadikan sampel antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pertokoan 

Usaha pertokoan yang ada menyediakan berbagai barang kebutuhan 

Sehari-hari anggota dan masyarakat pada umumnya, antara lain kebutuhan 

sembilan bahan pokok(sembako), barang elektronik dan lain-lain. Barang-barang 

kebutuhan tersebut dijual secara tunai dan kredit. 

2.   Simpan Pinjam 

a ) Piutang Jangka Pendek 

 Merupakan piutang uang dengan jangka waktu angsuran 12 kali dan 

dikenakan bunga pinjaman sebesar 2% setiap bulan dari besarnya pinjaman 

pokok. 

 b) Piutang Jangka Panjang 

 Merupakan pinjaman uang kepada anggota dengan mengajukan 

permohonan terlebih dahulu. Piutang diangsur dengan jangka waktu angsuran 

12 – 36 kali dengan bunga pinjaman sebesar 1,5% setiap bulan dari besarnya 

pinjaman pokok. 

c)  Piutang Sebrakan 

Merupakan piutang yang diberikan kepada anggota sewaktu-waktu 

dengan mengajukan permohonan saat itu juga, dengan jangka waktu 

angsuran maksimal 5 kali dan dikenakan bunga pinjaman 2% dari besarnya 

pinjaman pokok. 



 

1. Aneka jasa 

Berbagai usaha jasa yang kelola oleh KPRI antara lain adalah usaha 

wartel, foto copy, bengkel dan lain-lain. 

4.1.3 Struktur Organisasi KPRI di Kabupaten Demak 

Organisasi merupakan wadah kerjasama dalam mencapai tujuan yang 

berhubungan dengan penentuan tugas dan tanggung jawab, pengelompokan suatu 

penentuan hubungan kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Agar 

organisasi KPRI dapat berjalan dengan baik, perlu adanya penyusunan  struktur 

organisasi utuk memperjelas tugas dan tanggung jawab  masing-masing pihak. 

Struktur organisasi KPRI di kabupaten Demak pada umunya berbentuk Lini 

dan staff, karena mempunyai kelebihan adanya disiplin kerja dan keputusan rapat 

dapat diambil melalui pertimbangan yang baik. Adapun struktur organisasi KPRI di 

Kabupaten Demak pada umumnya adalah sebagai berikut: 

a. Rapat Anggota 

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KPRI. 

Keputusan rapat sebisa mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mufakat. Oleh karena itu, masing-masing anggota mempunyai hak suara yang 

sama dalam rapat. Rapat Anggota juga berhak meminta keterangan dan 

pertanggunga jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi 

pada setiap akhir tahun tutup buku. Pelaksanaan rapat anggota diadakan paling 

sedikit sekali dalm setahun dan untuk penyelenggaraan pengesahan 

pertanggungjawaban diselenggarakan paling lambat tiga bulan setelah tahun 

buku berakhir. 



 

b. Pengurus 

Pengurus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan 

usahanya kepada rapat anggota dengan masa jabatan paling lama lima tahun 

berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar. Adapaun susunan pengurus dalam 

KPRI biasanya terdiri dari Ketua, sekretaris, dan bendahara.  

c. Pengawas  

Pengawas KPRI adalah orang-orang/anggota KPRI yang diberi kepercayaan oleh 

seluruh anggota  untuk mengadakan atau melakukan pemeriksaan kepada KPRI. 

Minimal tiga bulan sekali pengawas melakukan penelitian dan pembinaan pada 

kegiatan organisasi dan usaha KPRI yang hasilnya dilaporkan pada pengurus 

secara tertulis dan salinanya dikirimkan kepada Kantor Dinas Koperasi 

Kabupaten Demak. Pengawas juga mengikuti rapat dengan pengurus dalam 

langkah-langkah pengembangan KPRI serta mengadakan rapat lengkap badan 

pengawas secara rutin untuk menghimpun materi dalam laporan triwulan maupun 

tahunan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Untuk lebih memperjelas tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing pihak berikut ini disajikan dalam bentuk struktur organisasi KPRI di 

kabupaten Demak. 

 

Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi KPRI di Kabupaten Demak 

Sumber: Data Dinding Struktur KPRI 

keterangan:   

    Garis Wewenang dan Tanggung Jawab 

Garis Koordinasi   

    Garis Pelayanan 
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Simpan Pinjam Unit usaha lain 

 
Rapat Anggota 

Anggota 



 

4.1.4 Struktur Finansial dan Struktur Modal KPRI  

4.1.4.1 Struktur Finansial KPRI 

Pembelanjaan Perusahaan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan 

dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana 

tersebut (Riyanto 2001:4). Pada prinsipnya manajemen koperasi supaya baik dalam 

memperoleh maupun dalam menggunakan dana harus didasarkan pada pertimbangan 

efisiensi dan efektifitas, sehingga akan tercapai keseimbangan finansial. Dalam hal 

ini terkait dengan bagaimana cara aktiva-aktiva dalam koperasi dibelanjai (Struktur 

Finansial) tertercermin pada keseluruhan jumlah passiva dalam neraca koperasi. 

Adapun keadaan struktur finansial pada KPRI di Kabupaten Demak tahun 

2004 tampak sebagai berikut: 

Tabel 4.1.4.1 Struktur Finansial KPRI 

NO
. 

NAMA KPRI MODAL 
SENDIRI 

MODAL 
PINJAMAN 

TOTAL  
PASSIVA 

% RASIO 

1. SIDODADI Rp 153.245.211 Rp2.250.000 Rp 155.495.211 98,55% : 1.45% 
2. SATU Rp 891.141.939 Rp 226.878.855 Rp 1.118.020.794 79,71% : 20,29% 
3. MU’AWANAH Rp 307.677.543 Rp 17.987.587 Rp 325.665.130 94,48% : 5,52% 
4. REJEKI Rp 171.148.764,67 Rp 42.953.849,91 Rp 214.102.614,58 79,93% : 20,07 
5. MAKMUR Rp 699.048.791 Rp 384.761.672 Rp 1.083.810.463 64,50% : 35,50% 
6. BAROKAH– DEMPET Rp 44.396.965 Rp 24.614.679 Rp 69.011.644 64,33% : 35,67% 
7. TUNGGAL Rp 586.797.635 Rp 168.630.962 Rp 755.428.597 77,68% : 22,32% 
8. SGB Rp 120.750.192,45 Rp 35.383.372,55 Rp 156.133.565 77,34% : 22,66% 
9. KOSERBA Rp 335.847.110 Rp 115.898.745 Rp 451.745.855 74,34% : 25,66% 
10. BAHAGIA Rp 828.298.629 Rp 179.821.702 Rp 1.008.120.331 82,16% : 17,84% 
11. FITROH KAGRI Rp 92.104.669 Rp 16.233.516 Rp 108.338.185 85,02% : 14,98% 
12. ADIL Rp 1.106.915.412 Rp 780.777.967 Rp 1.887.693.379 65,30% : 34,70% 
13. SEHAT - BONANG Rp 665.057.923 Rp 130.228.352 Rp 795.286.275 83,62% : 16,38% 
14. WARAS Rp 836.860.697 Rp 117.803.303 Rp 954.664.000 87,66% : 12,34% 
15. SERBA GUNA Rp 779.385.000 Rp 798.002.000 Rp 1.577.387.000 49,41% : 50,59% 
16. SAE Rp 453.066.303 Rp 310.913.903 Rp 763.980.206 59,30% : 40,70% 
17. MURBEE Rp 64.919.481 Rp 26.279.817 Rp 91.199.298 71,18% : 28,82% 
18. BINA SEJAHTERA Rp 809.142.684 Rp 92.198.548 Rp 901.341.232 89,77% : 10,23% 
19. SEJAHTERA Rp 513.416.777 Rp 1.359.888.816 Rp 1.873.305.593 27,41% : 72,59% 
20. BINA RAHARJA Rp 537.302.857 Rp 1.326.431.015 Rp 1.863.733.872 28,83%:  71,17% 
21. KELUARGA 

BAHAGIA 
Rp 23.671.495 Rp 913.610 Rp 24.585.105 96,28% : 3,72% 



 

22. KPPDK Rp 127.754.818 Rp 54.028.210 Rp 181.783.028 70,28% : 29,72% 
23. ESTU Rp 62.653.070 Rp 26.566.239 Rp 89.219.309 70,22% : 29,78% 
24. ABADI Rp 620.345.928 Rp 132.036.937 Rp 752.382.865 82,45% : 17,55% 
25. BAROKAH-

WEDUNG 
Rp 58.282.650 Rp 844.750 Rp 59.127.400 98,57% :  1,43% 

26. KENCANA Rp 265.983.000 Rp 25.130.575 Rp 291.113.575 91,37% : 8,63% 
27. DIAN HUSADA Rp 526.270.737,97 Rp 311.486.984 Rp 837.760.184,28 62,82% : 37,18% 
28. JUJUR Rp 536.410.539 Rp 113.177.816 Rp 649.588.355 82,58% : 17,42% 
29. MAKMUR GOTONG 

ROYONG 
Rp 1.906.263.812 Rp 238.669.398 Rp 2.144.933.210 88,87% : 11,13% 

30. AMANAT Rp 34.766.257 Rp 3.337.611 Rp 38.103.868 91,24% : 8,76% 
31. CITRA NIAGA Rp 48.025.730 Rp 19.658.250 Rp 67.683.900 70,96% : 29,04% 
32. BAHTERA Rp 51.322.900 Rp 44.834.100 Rp 96.157.000 53,37% : 46,63% 
33. MANFA’AT Rp 30.669.863 Rp 26.862.196 Rp 57.532.059 53,31% : 46,69% 
34. BAROKAH - 

BONANG 
Rp 45.772.350 Rp 9.206.572 Rp 54.978.922 83,25% : 16,75% 

35. HANDAYANI Rp 177.968.659 Rp 39.829.942 Rp 217.798.601 81,71% : 18,29% 
Sumber: Data Sekunder Setelah diolah, 2004 

Dapat dilihat pada tabel 4.1.4.1 bahwa struktur finansial  KPRI di Kabupaten 

Demak menggambarkan keadaan yang baik menyangkut likuiditas koperasi, hal ini 

ditunjukkan dari posisi rasio modal sendiri yang rata-rata relativ lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata modal pinjaman. Ini berarti bahwa sebagian besar 

aktiva KPRI di Kabupaten Demak dibelanjai dengan menggunakan modal sendiri. 

Kondisi yang demikian sesuai dengan pendapat Riyanto(2001:23) mengenai 

aturan struktur financiil konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang 

harus dipertahankan oleh suatu perusahaan dalam hal besarnya modal asing dengan 

modal sendiri, menyatakan pendapat bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-

tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan resiko. Maka 

aturan financial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing dalam keadaan 

bagaimanapun juga tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. 

 

 



 

4.1.4.2 Struktur Modal KPRI 

Struktur Modal mencerminkan sebagian dari keseluruhan passiva yakni 

tercermin pada hutang jangka panjang dan modal sendiri di dalam neraca koperasi. 

Adapun struktur modal pada KPRI di Kabupaten Demak tahun 2004 tampak 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1.4.2  Struktur Modal KPRI 

NO. NAMA KPRI Hutang Jk. 
Panjang 

Modal Sendiri Total % Rasio 

1. SIDODADI - Rp 153.245.211 Rp 153.245.211 0%:100% 
2. SATU - Rp 891.141.939 Rp 891.141.939 0%:100% 
3. MU’AWANAH Rp   13.750.000 Rp 307.677.543 Rp 321.427543 4,28%:95,72% 
4. REJEKI - Rp 171.148.764,67 Rp 

171.148.764,67 
0%:100% 

5. MAKMUR Rp 329.868.249 Rp 699.048.791 1.028.917.040 32,06%:67,94% 
6. BAROKAH– 

DEMPET 
- Rp 44.396.965 Rp 44.396.965 0%:100% 

7. TUNGGAL - Rp 586.797.635 Rp 586.797.635 0%:100% 
8. SGB - Rp 120.750.192,45 Rp 

120.750.192,45 
0%:100% 

9. KOSERBA - Rp 335.847.110 Rp 335.847.110 0%:100% 
10. BAHAGIA - Rp 828.298.629 Rp 828.298.629 0%:100% 
11. FITROH KAGRI - Rp 92.104.669 Rp 92.104.669 0%:100% 
12. ADIL Rp 144.974.000 Rp 1.106.915.412 Rp 

1.251.889.412 
11,58%:88,42% 

13. SEHAT – 
BONANG 

Rp   13.500.000 Rp 665.057.923 Rp 678.557.923 1,99%:98,01% 

14. WARAS Rp   72.602.477 Rp 836.860.697 Rp 909.463.174 7.98%:92,02% 
15. SERBA GUNA - Rp 779.385.000 Rp 779.385.000 0%:100% 
16. SAE Rp 132.504.333 Rp 453.066.303 Rp 585.570.636 22,63%:77,37% 
17. MURBEE - Rp 64.919.481 Rp 64.919.481 0%:100% 
18. BINA 

SEJAHTERA 
- Rp 809.142.684 Rp 809.142.684 0%:100% 

19. SEJAHTERA - Rp 513.416.777 Rp 513.416.777 0%:100% 
20. BINA RAHARJA Rp 

1.115.775.000 
Rp 537.302.857 Rp 

1.653.077.857 
67,50%:32,50% 

21. KELUARGA 
BAHAGIA 

- Rp 23.671.495 Rp 23.671.495 0%:100% 

22. KPPDK - Rp 127.754.818 Rp 127.754.818 0%:100% 
23. ESTU Rp   19.374.535 Rp 62.653.070 Rp 82..027.605 23,62%:76,38% 
24. ABADI - Rp 620.345.928 Rp 620.345.928 0%:100% 
25. BAROKAH-

WEDUNG 
- Rp 58.282.650 Rp 58.282.650 0%:100% 



 

26. KENCANA - Rp 265.983.000 Rp 265.983.000 0%:100% 
27. DIAN HUSADA - Rp 526.270.737,97 Rp 

526.270.737,97 
0%:100% 

28. JUJUR Rp   66.150.000 Rp 536.410.539 Rp602.560.539 10,98%:89,02% 
29. MAKMUR 

GOTONG 
ROYONG 

- Rp 1.906.263.812 Rp 
1.906.263.812 

0%:100% 

30. AMANAT - Rp 34.766.257 Rp 34.766.257 0%:100% 
31. CITRA NIAGA - Rp 48.025.730 Rp 48.025.730 0%:100% 
32. BAHTERA - Rp 51.322.900 Rp 51.322.900 0%:100% 
33. MANFA’AT - Rp 30.669.863 Rp 30.669.863 0%:100% 
34. BAROKAH – 

BONANG 
- Rp 45.772.350 Rp 45.772.350 0%:100% 

35. HANDAYANI - Rp 177.968.659 Rp 177.968.659 0%:100% 
Sumber: Data sekunder setelah diolah, 2004 

Seperti tampak dalam tabel 4.1.4.2 bahwa kondisi struktur modal KPRI tidak 

jauh berbeda dengan kondisi struktur finansialnya, di mana modal sendiri yang 

dimiliki KPRI lebih besar dari pada Hutang jangka panjangnya. Bahkan sebagian 

besar KPRI tidak memiliki hutang jangka panjang. Kondisi yang demikian 

menunjukkan keadaan yang baik menyangkut solvabilitas koperasi. 

 

4.2 Analisis Deskriptif Variabel 

Gambaran umum mengenai jumlah modal sendiri , modal pinjaman dan Sisa 

Hasil Usaha (SHU) pada masing-masing KPRI di Kabupaten Demak tahun 2004 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2  Modal Sendiri KPRI Tahun 2004 

NO. NAMA KPRI MODAL SENDIRI 
1. SIDODADI Rp 153.245.211,00 
2. SATU Rp 891.141.939,00 
3. MU’AWANAH Rp 307.677.543,00 
4. REJEKI Rp 171.148.764,67 
5. MAKMUR Rp 699.048.791,00 
6. BAROKAH– DEMPET Rp 44.396.965,00 
7. TUNGGAL Rp 586.797.635,00 
8. SGB Rp 120.750.192,45 



 

9. KOSERBA Rp 335.847.110,00 
10. BAHAGIA Rp 828.298.629,00 
11. FITROH KAGRI Rp 92.104.669,00 
12. ADIL Rp 1.106.915.412,00 
13. SEHAT - BONANG Rp 665.057.923,00 
14. WARAS Rp 836.860.697,00 
15. SERBA GUNA Rp 779.385.000,00 
16. SAE Rp 453.066.303,00 
17. MURBEE Rp 64.919.481,00 
18. BINA SEJAHTERA Rp 809.142.684,00 
19. SEJAHTERA Rp 513.416.777,00 
20. BINA RAHARJA Rp 537.302.857,00 
21. KELUARGA BAHAGIA Rp 23.671.495,00 
22. KPPDK Rp 127.754.818,00 
23. ESTU Rp 62.653.070,00 
24. ABADI Rp 620.345.928,00 
25. BAROKAH-WEDUNG Rp 58.282.650,00 
26. KENCANA Rp 265.983.000,00 
27. DIAN HUSADA Rp 526.270.737,97 
28. JUJUR Rp 536.410.539,00 
29. MAKMUR GOTONG 

ROYONG 
Rp 1.906.263.812,00 

30. AMANAT Rp 34.766.257,00 
31. CITRA NIAGA Rp 48.025.730,00 
32. BAHTERA Rp 51.322.900,00 
33. MANFA’AT Rp 30.669.863,00 
34. BAROKAH - BONANG Rp 45.772.350,00 
35. HANDAYANI Rp 177.968.659,00 
 Jumlah rata-rata Rp 414.648.182,63 

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI, 2004 

4.2.1 Modal Sendiri (X1) 

Modal sendiri pada KPRI di Kabupaten Demak bersumber dari simpanan 

pokok, simpanan wajib, resiko kredit, cadangan koperasi, dan modal donasi (hibah). 

Besarnya modal sendiri pada masing-masing KPRI dapat dilihat dalam tabel 4.2 di 

mana jumlah modal sendiri terbesar Rp 1.906.263.812,00 yaitu milik KPRI 

“Makmur Gotong Royong” dan modal sendiri terkecil sebesar Rp 23.671.495,00 

yaitu milik KPRI “Keluarga Bahagia”. Sedangkan rata-rata modal sendiri pada KPRI 

di Kabupaten Demak sebesar Rp 414.648.182,63 



 

Besarnya  modal sendiri yang berhasil dihimpun oleh KPRI tersebut  

digunakan sebagai modal dalam menjalankan usaha simpan pinjam, pertokoan, dan 

aneka jasa lainya kepada para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. 

4.2.2 Modal Pinjaman (X2) 

Tabel 4.2.2  Modal Pinjaman KPRI Tahun 2004 

NO. NAMA KPRI MODAL PINJAMAN 
1. SIDODADI Rp2.250.000 
2. SATU Rp 226.878.855 
3. MU’AWANAH Rp 17.987.587 
4. REJEKI Rp 42.953.849,91 
5. MAKMUR Rp 384.761.672 
6. BAROKAH– DEMPET Rp 24.614.679 
7. TUNGGAL Rp 168.630.962 
8. SGB Rp 35.383.372,55 
9. KOSERBA Rp 115.898.745 
10. BAHAGIA Rp 179.821.702 
11. FITROH KAGRI Rp 16.233.516 
12. ADIL Rp 780.777.967 
13. SEHAT - BONANG Rp 130.228.352 
14. WARAS Rp 117.803.303 
15. SERBA GUNA Rp 798.002.000 
16. SAE Rp 310.913.903 
17. MURBEE Rp 26.279.817 
18. BINA SEJAHTERA Rp 92.198.548 
19. SEJAHTERA Rp 1.359.888.816 
20. BINA RAHARJA Rp 1.326.431.015 
21. KELUARGA BAHAGIA Rp 913.610 
22. KPPDK Rp 54.028.210 
23. ESTU Rp 26.566.239 
24. ABADI Rp 132.036.937 
25. BAROKAH-WEDUNG Rp 844.750 
26. KENCANA Rp 25.130.575 
27. DIAN HUSADA Rp 311.486.984 
28. JUJUR Rp 113.177.816 
29. MAKMUR GOTONG 

ROYONG 
Rp 238.669.398 

30. AMANAT Rp 3.337.611 
31. CITRA NIAGA Rp 19.658.250 
32. BAHTERA Rp 44.834.100 
33. MANFA’AT Rp 26.862.196 
34. BAROKAH - BONANG Rp 9.206.572 
35. HANDAYANI Rp 39.829.942 
 Jumlah rata-rata Rp 205.843.481,47 

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI, 2004 



 

Modal pinjaman pada KPRI di Kabupaten Demak bersumber dari simpanan 

sukarela/ simpanan manasuka anggotanya, dana-dana koperasi, pinjaman dari PKPRI 

dan juga dari pihak Bank sebagai tambahan modal usaha dengan jumlah 

bervariasi.Dapat dilihat pada tabel 4.2.2 di mana modal pinjaman terbesar sebesar     

Rp 1.359.888.816,00 yaitu milik KPRI “Sejahtera” dan jumlah modal pinjaman 

terkecil sebesar Rp 844.750,00 yaitu milik KPRI ”Barokah-Wedung”. Sedangkan 

rata-rata jumlah modal pinjaman KPRI di Kabupaten Demak sebesar Rp 

205.845.481,48. 

Modal pinjaman tersebut digunakan untuk menambah modal usaha selain 

dari modal sendiri, sebagai upaya mendukung kelancaran usaha koperasi sehingga 

dapat meningkatkan SHU. 

4.2.3 Sisa Hasil Usaha/ SHU (Y)  

Tabel 4.2.3 Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI Tahun 2004 

NO. NAMA KPRI SHU PROSENTASE 

(%) 
1. SIDODADI Rp 9000.000,00 0,87% 

2. SATU Rp 54.184.000,00 5,22% 

3. MU’AWANAH Rp 4.443.525,00 0,43% 

4. REJEKI Rp 17.984.270,00 1,73% 

5. MAKMUR Rp 52.199.327,00 5,02% 

6. BAROKAH– DEMPET Rp 4.789.220,00 0,46% 

7. TUNGGAL Rp 31.212.913,00 3,00% 

8. SGB Rp 19.771.469,00 1,90% 

9. KOSERBA Rp 13.249.865,00 1,27% 

10. BAHAGIA Rp 25.100.000,00 2,41% 

11. FITROH KAGRI Rp 10.184.700,00 0,98% 

12. ADIL Rp 29.416.894,00 2,83% 



 

13. SEHAT - BONANG Rp 43.477.933,00 4,18% 

14. WARAS Rp 124.353.731,00 11,96% 

15. SERBA GUNA Rp 24.400.000,00 2,35% 

16. SAE Rp 52.405.682,00 5,04% 

17. MURBEE Rp 1.658.750,00 0,16% 

18. BINA SEJAHTERA Rp 22.658.000,00 2,18% 

19. SEJAHTERA Rp 30.846.303,00 2,97% 

20. BINA RAHARJA Rp 33.943.500,00 3,27% 

21. KELUARGA BAHAGIA Rp 4.109.766,00 0,40% 

22. KPPDK Rp 35.000.000,00 3,37% 

23. ESTU Rp 11.128.300,00 1,07% 

24. ABADI Rp 52.975.869,00 5,100% 

25. BAROKAH-WEDUNG Rp 2.294.000,00 0,22% 

26. KENCANA Rp 14.416.678,00 1,39% 

27. DIAN HUSADA Rp 103.491.364,00 9,95% 

28. JUJUR Rp 15.000.000,00 1,44% 

29. MAKMUR GOTONG 

ROYONG 

Rp 161.964.203,00 15,58% 

30. AMANAT Rp 6.700.900,00 0,64% 

31. CITRA NIAGA Rp 6.720.000,00 0,65% 

32. BAHTERA Rp 10.277.650,00 0,99% 

33. MANFA’AT Rp 1.753.150,00 0,17% 

34. BAROKAH - BONANG Rp 4.713.300,00 0,45% 

35. HANDAYANI Rp 3.819.750,00 0,37% 

 Jumlah rata-rata Rp 29.704.117,49 2.86% 

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI, 2004 

Besarnya SHU yang berhasil diperoleh KPRI di Kabupaten Demak dapat 

dilihat pada tabel 4.2 di mana KPRI Makmur Gotong Royong” berhasil memperoleh 

SHU dengan jumlah terbesar sebesar Rp 161.964.203,00 dan SHU dengan jumlah 

terkecil diperoleh KPRI “Murbee” yaitu sebesar Rp 1.658.750,00. Sedangkan rata-

rata perolehan SHU pada KPRI di Kabupaten Demak sebesar Rp 29.704.117,49. 



 

SHU yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai dengan AD/ART KPRI 

yang telah ditetapkan, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Cadangan    25% 

2. Anggota    50% 

3. Dana Pengurus   10% 

4. Dana Karyawan    5% 

5. Dana Pendidikan    5% 

6. Dana Sosial    2,5% 

7. Dana Pembangunan Daerah Kerja 2,5% 

 

4.3 Analisis Data 

Analisis data atau interpretasi dari hasil data penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product And Service Solutions). Analisis 

ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara modal sendiri 

(X1) dan modal pinjaman (X2) terhadap SHU (Y). 

4.3.1 Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap SHU KPRI 

Analisis regresi merupakan suatu tehnik untuk membangun persamaan garis 

lurus dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau taksiran 

terhadap variabel dependen (Y). Hasil perhitungan yang tersaji dalam lampiran 3 

(hal 57), menunjukkan persamaan garis regresi sebagai berikut: 

Y= 2712707,8 + 7,155X1 – 1,300X2 

Persamaan regresi yang diperoleh belum tentu baik untuk mengestimasi nilai 

variabel modal sendiri (X1), modal pinjaman (X2) dan SHU (Y). Untuk mengetahui 



 

apakah hasil persamaan regresi di atas baik untuk mengestimasi  nilai SHU (Y) maka 

dilakukan pengujian statistik sebagai berikut: 

4.3.2 Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil perhitungan  uji simultan diketahui besarnya F hitung 

adalah 24,542 pada taraf signifikansi 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara modal sendiri (X1) dan modal 

pinjaman (X2) terhadap SHU (Y) pada KPRI se Kabupaten Demak “diterima”. 

Berdasarkan fakta ini, menunjukkan bahwa modal sendiri (X1) dan modal pinjaman 

(X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap SHU (Y). Besarnya pengaruh 

X1 dan X2 secara simultan terhadap Y dengan model Summary (R square) diketahui 

dari determinasi regresi R2 dengan kontribusi sebesar 60,50% sedangkan selebihnya 

yaitu 39,50% ditentukan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

4.3.3 Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui apakah model regresi di atas menggambarkan hubungan 

yang signifikan secara individual antara modal sendiri (X1) dan modal pinjaman 

(X2) terhadap SHU (Y), maka perlu dilakukan uji parsial (uji t). 

4.3.3.1 Analisis Modal Sendiri (X1)  Terhadap SHU (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui besarnya t adalah 6,773 pada taraf 

signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa modal sendiri 

(X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap SHU (Y). Besarnya pengaruh 

X1 secara parsial terhadap Y dengan model Summary (r square) diketahui dari 

determinasi regresi r2 dengan kontribusi sebesar 58,98%, sedangkan selebihnya yaitu 



 

41,02% ditentukan oleh variabel modal pinjaman dan variabel lain di luar penelitian 

ini. 

4.3.3.2 Analisis Modal Pinjaman (X2) Terhadap SHU (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui besarnya t adalah -1,029 pada taraf 

signifikansi 0,311 atau lebih besar dari 0,05. Berdasarkan fakta ini, berarti hipotesis 

yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara modal pinjaman (X1) 

terhadap SHU (Y) pada KPRI se Kabupaten Demak “ditolak”. Dengan kata lain 

dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman (X1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap SHU (Y). 

4.4 Pembahasan  

Hasil perhitungan statistik dalam penelitian ini secara simultan menunjukkan 

adanya pengaruh antara modal sendiri  dan modal pinjaman terhadap SHU pada 

KPRI se Kabupaten Demak dengan persamaan garis regresi yang diperoleh sebagai 

berikut: 

Y= 2712707,8 + 7,155X1 – 1,300X2 

Hasil perhitungan secara simultan menunjukkan kontribusi yang diberikan 

variabel modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU di Kabupaten Demak 

sebesar 60,50%. Pengaruh ini dapat dikatakan relativ besar dalam mempengaruhi 

perolehan SHU pada KPRI, hal tersebut disebabkan karena modal  baik modal 

sendiri maupun modal pinjaman mempunyai peranan penting dalam menunjang 

kelancaran  usaha KPRI. 

Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa peranan modal, terutama modal 

sendiri   sangat   penting   bagi   kelancaran   usaha   KPRI  di   Kabupaten   Demak.  



 

Hal ini sesuai dengan pendapat Gitosudarmo dan Basri (2000:37) bahwa dengan 

modal usaha yang cukup atau lebih dari cukup diharapkan dapat mengurangi resiko 

dan dapat meningkatkan penghasilan atau laba. Pendapat ini dadasarkan atas 

pandangan bahwa dengan tersedianya modal yang cukup dalam hal ini modal sendiri 

dan modal pinjaman yang digunakan, maka kegiatan usaha dapat diarahkan pada 

pencarian hasil yang lebih tinggi, yaitu dengan ekspansi atau perluasan usaha.  

Modal sendiri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap SHU dengan 

kontribusi 58,98%. Hal ini dikarenakan modal sendiri tidak menanggung biaya 

modal/ beban bunga yang nantinya akan mengurangi perolehan SHU. Modal sendiri 

pada KPRI di Kabupaten Demak bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, 

resiko kredit, cadangan dan modal donasi (hibah). Sumber terbesar modal sendiri 

pada KPRI di Kabupaten Demak adalah dari simpanan pokok dan simpanan wajib. 

Simpanan pokok ditarik dari anggota hanya sekali pada saat  masuk menjadi anggota 

KPRI, sedangkan simpanan wajib ditarik setiap bulan sekali dengan cara memotong 

gaji anggota. Dengan kondisi yang demikian maka selama ini pemupukan modal 

sendiri pada KPRI tidak banyak mengalami hambatan. Hanya saja dengan 

terbatasnya jumlah anggota yang beberapa tahun terakhir ini tidak mengalami 

penambahan menyebabkan posisi modal sendiri pun tidak banyak berubah. 

Mengingat kontribusi modal sendiri yang relativ besar terhadap perolehan 

SHU, maka KPRI di Kabupaten Demak harus berusaha memperbesar pemupukan 

modal sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak para anggotanya untuk 

meningkatakan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib. Dengan 



 

meningkatnya SHU maka akan meningkat pula jumlah dana cadangan koperasi yang 

pada akhirnya akan meperbesar jumlah modal sendiri. 

Dengan melihat struktur finansial KPRI pada tabel 4.1.4.1 menunjukkan 

bahwa sebagian besar  aktiva KPRI dibelanjai dengan modal sendiri. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Riyanto(2001:44) bahwa ditinjau dari kepentingan modal sendiri 

atau pemilik perusahaan, penambahan modal asing hanya dibenarkan kalau 

penambahan tersebut mempunyai efek finansiil yang menguntungkan (Favorable 

Financial Leverage) terhadap modal sendiri. penambahan modal asing hanya akan 

memberikan efek yang menguntungkan terhadap modal sendiri apabila “rate of 

return” dari pada tambahan modal asing tersebut lebih besar dari pada biaya modal  

atau bunganya. 

Sedangkan untuk modal pinjaman tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap SHU yaitu dengan kontribusi sebesar 3,20%. Melihat besarnya 

kontribusi yang diberikan dan besarnya jumlah rata-rata modal pinjaman, maka dapat 

dikatakan bahwa pengaruh modal pinjaman lebih kecil dari pada modal sendiri. Hal 

ini dikarenakan KPRI di Kabupaten Demak menggunakan modal pinjaman relativ 

lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri. Hal tersebut didasari dengan 

pertimbangan bahwa penggunaan modal pinjaman yang lebih besar dari modal 

sendiri akan menanggung biaya modal atau bunga yang besar pula, dimana besarnya 

beban bunga pada akhirnya akan memperkecil perolehan SHU KPRI di Kabupaten 

Demak.  

Modal pinjaman pada KPRI di Kabupaten Demak bersumber dari simpanan 

sukarela/ simpanan manasuka, dana-dana koperasi, hutang dari pihak PKPRI dan 



 

juga hutang dari pihak Bank. Sumber terbesar modal pinjaman pada KPRI di 

Kabupaten Demak yaitu dari simpanan sukarela dan simpanan manasuka. Kenyataan 

ini sejalan dengan pendapat Riyanto(2001:45) yang menyatakan bahwa tambahan 

modal pinjaman tidak dibenarkan apabila rentabilitas modal sendiri dengan 

tambahan modal pinjaman lebih kecil dari pada rentabilitas modal sendiri dengan 

tambahan modal sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Struktur financial dan struktur modal pada KPRI di Kabupaten Demak sudah 

baik, dengan kondisi nyata bahwa rasio modal sendiri yang digunakan untuk 

membelanjai aktiva dan menjalankan kegiatan usaha lebih besar dibandingkan 

dengan rasio modal pinjamannya, sehingga likuiditas dan solvabilitas KPRI 

terjamin. 

2. Secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara modal sendiri dan modal 

pinjaman terhadap SHU pada KPRI se Kabupaten Demak dengan kontribusi 

yang relativ besar yaitu 60,50%. 

3. Modal sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap SHU pada KPRI se 

Kabupaten Demak, sedangkan modal pinjaman tidak berpengaruh signifikan 

terhadap SHU pada KPRI se Kabupaten Demak. Hal ini dikarenakan KPRI di 

Kabupaten Demak dalam membiayai usahanya menggunakan modal sendiri  

lebih besar dibandingkan dengan modal pinjamannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, maka saran dan 

sumbangan fikiran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan usaha KPRI di 

Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pengurus KPRI berusaha mengajak para anggotanya untuk 

menaikkan  besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib, sehingga dapat 



 

meningkatkan modal sendiri koperasi. Mengingat hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh relativ besar terhadap SHU. 

2. Masih diperlukan adanya penelitian sejenis untuk mengungkap faktor-faktor 

yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) di luar faktor modal sendiri dan 

modal pinjaman, seperti partisipasi anggota, volume usaha, efisiensi biaya dan 

lain-lain pada KPRI di Kabupaten Demak. 

Demikian hasil penelitian dapat penulis uraikan, semoga hasil penelitian ini 

bermanfaat bagi pihak KPRI di Kabupaten Demak khususnya dan semua pihak yang 

berkepentingan. 
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