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ABSTRAK 
 

Setiyono, Aji. 2009. Pengaruh Modal Sendiri, Modal Asing, dan Volume Usaha  
Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kabupaten 
Kebumen. Skripsi,Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I:Dra.Murwatiningsih,M.M, Dosen Pembimbing 
II: Prof. Dr. Rusdarti, M. Si  

 
Kata Kunci  :  Modal Sendiri, Modal Asing, Volume Usaha, Sisa Hasil Usaha 

 
Koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat jika ingin 

mendapatkan hasil yang tinggi harus mampu mengelola koperasi dengan baik. 
Peningkatan SHU tergantung dari kegiatan yang dijalankan, sehingga aspek 
volume usaha sangat menentukan pendapatan. Maka dari itu permodalan koperasi 
harus tercukupi baik modal sendiri maupun modal dari luar. Berdasarkan uraian 
tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi sisa hasil usaha pada KUD di Kabupaten Kebumen.Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adakah pengaruh modal 
sendiri, modal asing, dan volume usaha terhadap SHU. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan KUD Kab 
Kebumen berjumlah 24 KUD tahun 2007-2008. Populasi yang digunakan yaitu 
populasi target sehingga diperoleh populasi target laporan keuangan 16 KUD di 
Kab Kebumen dengan periode penelitian tahun 2007-2008 sehingga jumlah 
populasi sasaran adalah 32 kejadian. Sampel dalam penelitian ini sama dengan 
jumlah populasi sasarannya yaitu laporan keuangan 16 KUD di Kab Kebumen 
dengan periode tahun 2007-2008 sehingga diperoleh sampel 32 kejadian.Variabel 
bebas modal sendiri, modal asing, volume usaha dan sisa hasil usaha sebagai 
variabel terikat. Metode pengumpulan data dengan metode wawancara dan 
dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan inferesial 
yang mencakup analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi Y=-3058,214+ 
0,007X1+0,037X2+0,006X3. Hasil uji parsial diperoleh thitung modal sendiri 3,300  
dengan probabilitas 0,003<0,05 artinya berpengaruh signifikan dan kontribusinya 
27,98%. thitung modal asing 3,204  dengan probabilitas 0,003<0,05 artinya 
berpengaruh signifikan dan kontribusinya 26,83%. thitung volume usaha 2,417  
dengan probabilitas 0,003<0,05 artinya berpengaruh signifikan dan kontribusinya 
17,22%. Hasil uji simultan diperoleh Fhitung 23.373 dengan probabilitas 0,000 < 
0,05 yang berarti ada pengaruh signifikan antara modal sendiri, modal asing, dan 
volume usaha terhadap SHU pada KUD di Kab Kebumen dan kontribusi 
pengaruh sebesar 68,4%. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa modal sendiri, modal asing, dan 
volume usaha secara serempak mempengaruhi sisa hasil usaha pada KUD di Kab 
Kebumen. Secara parsial, variabel modal sendiri lebih dominan mempengaruhi 
SHU. Saran peneliti adalah:1)KUD lebih meningkatkan pemupukan modal sendiri 
melalui penggiatan simpanan dari para anggota, 2)Penggunaan modal asing lebih 
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optimal penggunaannya dengan memperhatikan tingkat suku bunga 
pengembalian, 3)KUD lebih meningkatkan kegiatan unit usaha yang dimiliki agar 
volume usaha lebih meningkat, sehingga pendapatan yang diperoleh koperasi 
menjadi lebih baik.  



viii 
 

DAFTAR ISI 
Halaman 

JUDUL .............................................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................  ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ......................................................................  iii 

PERNYATAAN ...............................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................  v  

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vi  

ABSTRAK .......................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xiii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  xiv  

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................  xv  

BAB I.  PENDAHULUAN  

1.1   Latar Belakang Masalah ...........................................................................  1 

1.2   Rumusan Masalah ....................................................................................  8  

1.3   Tujuan Penelitian .....................................................................................  9  

1.4   Manfaat Penelitian ...................................................................................  10   

BAB II. LANDASAN TEORI  

2.1  Sisa Hasil Usaha (SHU) ...........................................................................  11 

2.1.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha .......................................................  11   

2.1.2 Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) .........................................  12 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) .....  13   

2.2 Modal Sendiri ............................................................................................  14 

 2.2.1 Pengertian Modal Sendiri .................................................................  14 

 2.2.2 Sumber Modal Sendiri .....................................................................  15  

2.3 Modal Asing ..............................................................................................  16 

 2.3.1 Pengertian Modal Asing ...................................................................  16 

2.3.2 Sumber Modal Asing .......................................................................  17 

2.4 Volume Usaha ...........................................................................................  20 

2.5 Kerangka Pikir ..........................................................................................  22 



ix 
 

2.6 Hipotesis ....................................................................................................  27 

BAB III. METODE PENELITIAN  

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian ................................................................  28 

  3.1.1 Populasi ...........................................................................................  28  

 3.1.2 Sampel .............................................................................................  29 

3.2 Variabel Penelitian ....................................................................................  29   

 3.2.1 Variabel Terikat ...............................................................................  29 

 3.2.2 Variabel Bebas .................................................................................  30 

3.3 Metode Pengumpulan Data .......................................................................  30  

3.4 Metode Analisis Data ................................................................................  31  

3.4.1 Analisis Deskriptif ...........................................................................  31   

3.4.2 Analisis Inferensial ..........................................................................  31 

3.4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda ..........................................  31 

3.4.3 Uji Prasyarat Regresi .......................................................................  33 

3.4.3.1  Uji Normalitas .......................................................................  33 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik ...........................................................................  34 

3.4.4.1 Uji Multikolinearitas ..............................................................  34  

3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas ...........................................................  35 

3.4.5 Pengujian Hipotesis .........................................................................  35 

3.4.5.1 Uji Simultan (Uji F statistik) ..................................................  35 

3.4.5.2 Uji Parsial (Uji t statistik) ......................................................  36 

3.4.5.3 Koefisien Determinasi ............................................................  37 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ..........................................................................................  39    

4.1.1  Gambaran Singkat KUD Kabupaten Kebumen ...............................  39   

4.1.2  Deskripsi Variabel Penelitian ..........................................................  39 

4.1.2.1  Keadaan Modal Sendiri .....................................................  39 

4.1.2.2  Keadaan Modal Asing .......................................................   42 

4.1.2.3  Keadaan Volume Usaha ....................................................  44   

4.1.2.4  Keadaan Sisa Hasil Usaha (SHU) .....................................   46 

4.1.3 Analisis Data ....................................................................................  48  



x 
 

4.1.3.1  Analisis Regresi Linier Berganda ......................................  48 

4.1.3.2  Uji Hipotesis ......................................................................  50 

4.1.3.2.1  Uji F atau Uji Simultan .....................................  50 

4.1.3.2.2  Uji t atau Uji Parsial .........................................  51 

4.1.3.2.3  Uji Koefisien Determinasi ................................  51 

4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik ...............................................................  53 

4.1.3.3.1  Uji Normalitas ...................................................  53 

4.1.3.3.2  Multikolinieritas ................................................  55 

4.1.3.3.3  Heteroskedastisitas ............................................  56 

4.2 Pembahasan ................................................................................................  57  

BAB V. PENUTUP 

5.1 Simpulan ....................................................................................................  61 

5.2 Saran ..............................................................................................  62  

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  64  

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...............................................................................  66 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

DAFTAR  GAMBAR 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir ..............................................................................  27 

Gambar 2. Grafik Modal Sendiri ....................................................................  42 

Gambar 3. Grafik Modal Asing ......................................................................  44 

Gambar 4. Grafik Volume Usaha ...................................................................  46 

Gambar 5. Grafik Sisa Hasil Usaha (SHU) .....................................................  48 

Gambar 6. Normal P-Plot of Regression Standartdized Residual ..................  54 

Gambar 7. Scatterplot .....................................................................................  56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



xii 
 

DAFTAR  TABEL 
 

Tabel 1.1 Studi Pendahuluan Tingkat  Modal Sendiri .....................................  5 

Tabel 1.2 Studi Pendahuluan Tingkat  Modal Asing .......................................  6 

Tabel 1.3 Studi Pendahuluan Tingkat  Volume Usaha ....................................  7 

Tabel 4.1 Daftar Modal Sendiri KUD ..............................................................  41  

Tabel 4.2 Daftar Modal Asing KUD ................................................................  43  

Tabel 4.3 Daftar Volume Usaha KUD .............................................................  45 

Tabel 4.4 Daftar Sisa Hasil Usaha (SHU) KUD ..............................................  47 

Tabel 4.5 Koefisien Regresi .............................................................................  49 

Tabel 4.6 Uji F ANOVAb    ..............................................................................  50 

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi Model Summary..........................................  52 

Tabel 4.8 Nilai r dan r 2 ....................................................................................  53 

Tabel 4.9 Kolmogorov-Smirnov ......................................................................  55 

Tabel 4.10 Coefficients ....................................................................................  55 

 

 
 



 

1 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, bangsa Indonesia sedang melaksanakan Pembangunan Nasional 

seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 

Pemerintah menyatakan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional ini, 

koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. 

Kebijakan ini sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yang menyatakan 

bahwa  kemakmuran rakyat lebih penting dibandingkan dengan kemakmuran 

orang seorang. Oleh karena itu, asas kekeluargaan dalam usaha merupakan asas 

yang relevan bagi perekonomian Indonesia, dan sektor kekuatan ekonomi yang 

sesuai adalah koperasi. 

Pemerataan pembangunan di Indonesia akan dapat mencapai seluruh 

pelosok daerah, daerah tidak hanya mengandalkan dukungan dana dari 

Pemerintah Pusat, tetapi juga mampu menciptakan kekuatan sendiri untuk 

membangun daerahnya. Dukungan Pemerintah memang harus tetap tersedia, 

tetapi dengan pesatnya perkembangan yang diharapkan, maka dukungan dana 

yang dapat disediakan Pemerintah Pusat juga akan terbatas, sedangkan di sisi lain 

pengembangan daerah dituntut secepat mungkin. 

Kebutuhan akan terciptanya kemampuan sendiri bagi setiap daerah 

diharapkan akan tersedia sesuai kemampuan menciptakan pendapatan yang ada 
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pada masing-masing daerah. Selain pendapatan asli daerah, salah satu pendapatan 

di daerah yang dapat diharapkan, berasal dari sektor perkoperasian. Berdasarkan 

hal tersebut, Pemerintah mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD). 

KUD menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya serta merupakan 

salah satu kelembagaan agribisnis dalam mendukung pengembangan sistem 

agribisnis di pedesaan. Agar KUD dapat melakukan peranannya dengan baik, 

maka KUD harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien untuk 

mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkat nilai tambah dan manfaat 

sebesar-besarnya bagi anggotanya, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha 

yang lainnya.  

Melalui KUD pada setiap daerah di Indonesia dengan segala aktivitasnya 

diharapkan mampu membangun kekuatan sendiri guna tercapainya pembangunan 

daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 4 UU No.25 Tahun 1992  tentang 

perkoperasian, dimana salah satu fungsinya adalah membangun dan 

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 

masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

Peranan KUD dalam memberikan sumbangan kekuatan daerah dalam 

rangka pembangunan dikawasan sendiri sangatlah beralasan, karena sebagian 

SHU harus disisihkan untuk melaksanakan pembangunan pada lokasi dimana 

koperasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Sesuai pasal 45 UU No. 25 Tahun 

1992, besarnya dana yang disisihkan tersebut ditentukan dalam rapat rnggota. 

Dengan demikian, semakin besar SHU suatu koperasi, maka diharapkan semakin 

besar pula sumbangan pembangunannya. 
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Seperti halnya lembaga-lembaga atau badan usaha lain, maka koperasi 

selalu menghadapi berbagai persoalan di mana persoalan tersebut pada hakikatnya 

timbul dari suasana lingkungan yang secara langsung mempengaruhi 

operasionalisasi koperasi itu sendiri (Reksohadiprojo, 1998:3). Perkembangan 

usaha koperasi yang tercermin oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal 

sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha koperasi. Disamping itu, 

tentu saja indikator non keuangan juga ikut mewarnai perkembangan koperasi itu 

sendiri, seperti, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja yang terserap, serta jumlah 

unit koperasi itu sendiri (sambutan Menteri negara koperasi dan usaha kecil 

menengah, 31 agustus 2005).  

Di dalam perkembangan koperasi, koperasi-koperasi yang maju dan teratur 

serta modern makin lebih mendasar atas dasar sistem single purpose. Dimana 

koperasi tersebut hanya ada satu macam kegiatan usaha, meskipun kebutuhan para 

anggota dan kesempatan untuk memperluas usaha ada. Sistem ini dianggap lebih 

dapat mencapai hasil yang baik dan cara yang lebih efisien dalam perolehan sisa 

hasil usaha (SHU). Lain halnya dengan koperasi unit desa (KUD) yang dijalankan 

atas dasar multi purose yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam 

kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Peningkatan 

SHU dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan 

koperasi tersebut, sehingga aspek volume usaha yang dijalankan oleh koperasi 

akan sangat menentukan pendapatannya. Volume usaha yang harus ditingkatkan 

oleh koperasi akan terlaksana apabila pada koperasi tersebut tersedia modal yang 

mencukupi, baik yang berasal dari simpanan para anggota (modal sendiri) maupun 



4 
 

 

modal yang digali dari luar (hutang). Menurut Baswir (2000:175) semakin besar 

volume usaha koperasi, maka biasanya transaksi penjualan akan cenderung 

meningkat sehingga dapat meningkatkan pula keuntungan dengan kata lain 

meningkatkan sisa hasil usaha (SHU). Jadi semakin besar volume usaha yang 

dijalankan koperasi, akan meningkatkan perolehan SHU. 

Tidak terlepas dari tujuan organisasi, koperasi unit desa (KUD) dalam 

aktivitasnya selalu berusaha agar mendapatkan manfaat yang maksimal dengan 

pengorbanan tertentu.  Sisa hasil usaha (SHU) yang tinggi menjadi suatu tuntutan 

bagi koperasi unit desa (KUD) agar kelangsungan usaha terjamin. Untuk itu 

diperlukan modal, baik modal sendiri maupun modal yang dihipun dari luar.  

Modal merupakan salah satu alat yang turut menentukan maju mundurnya 

koperasi yang berguna untuk kelangsungan usaha koperasi. Modal yang terbaik 

yaitu modal yang terkumpul dari simpanan-simpanan anggota dan cadangan atau 

yang disebut dengan modal sendiri (Kartasapoetra, 2001:163).  Partisipasi anggota 

dalam pemupukan modal memberikan kekuatan finansial bagi organisasi koperasi. 

Semakin besar modal yang terkumpul, semakin besar pula peluang untuk 

memperluas jangkauan usahanya yang nantinya  akan mengakibatkan usaha 

koperasi meningkat atau berkembang, sehingga SHU juga akan meningkat 

(Setiawan, 2004:40). Adanya peningkatan modal baik modal sendiri maupun 

modal asing koperasi yang masuk, diharapkan mampu menjalankan usaha. 

Berkembangnya usaha yang dijalankan koperasi seharusnya diikuti dengan 

peningkatan SHU yang diperoleh oleh koperasi tersebut. Jadi semakin besar 

modal, baik modal sendiri (simpanan para anggota) dan modal yang berasal dari 
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luar (modal asing) diharapkan akan mempengaruhi peningkatan perolehan sisa 

hsail usaha (SHU).  

Studi pendahuluan modal sendiri yang dilakukan ke Disperindagkop 

Kabupaten Kebumen dengan mengambil beberapa KUD yang melakukan RAT 

tutup buku tahun 2006, diperoleh hasil seperti pada tabel 1.1 berikut:  

Tabel 1.1 

Studi Pendahuluan Tingkat  Modal Sendiri 

KUD di Kabupaten Kebumen Tahun 2006 

KUD MODAL SENDIRI 

(Rp. 000) 

SHU 

(Rp. 000) 

RASIO 

(%) 

Slamet 534,005 83,039 15,55 

Rahmat Widodo 305,613 31,970 10,46 

Usaha Karya Tani 218,484 10,373 4,74 

Sumber: Laporan KUD Kab. Kebumen yang diolah 

Hasil studi pendahuluan di atas, dengan melihat rasio SHU dengan modal 

sendiri pada KUD Slamet sebesar 15,55%; KUD Rahmat Widodo sebesar 10,46 

%; KUD Usaha Karya Tani sebesar 4,74% dan  nilai rata-ratanya menunjukkan 

angka sebesar 10,25% untuk semua KUD di Kabupaten Kebumen. Ini berarti 

rentabilitas KUD Kabupaten Kebumen masih dibawah dari standar yang 

ditetapkan oleh Disperindagkop yaitu 14%. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

beberapa KUD di Kabupaten Kebumen pada tahun 2006 yang masih mengalami 

inefisiensi. Inefisiensi yang terjadi pada KUD di Kabupaten Kebumen ini 

mengindikasikan koperasi mengalami masalah dalam kinerja keuangannya 
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sehingga menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan modal sendiri yang masih 

belum baik.  

Untuk menjaga keberlangsungan hidup koperasi, koperasi dituntut 

mengembangkan usaha yang dijalankan. Pengembangan usaha juga di dukung 

dengan modal yang tinggi. Bila dengan modal sendiri kurang mencukupi untuk 

mengembangkan usaha, koperasi hendaknya mencari sumber dana dari luar atau 

sering disebut dengan modal asing. Modal asing dapat bersumber dari pinjaman 

dari koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya. Dengan penambahan 

modal asing diharapkan dapat meningatkan usaha yang nantinya dapat menambah 

perolehan SHU. 

Studi pendahuluan modal asing yang dilakukan ke Disperindagkop 

Kabupaten Kebumen dengan mengambil beberapa KUD yang melakukan RAT 

tutup buku tahun 2006, diperoleh hasil seperti pada tabel 1.2 berikut:  

Tabel 1.2 

Studi Pendahuluan Tingkat  Modal Asing 

KUD di Kabupaten Kebumen Tahun 2006 

KUD MODAL ASING 

(Rp. 000) 

SHU 

(Rp. 000) 

RASIO 

(%) 

Slamet 624,686 83,039 13,29 

Rahmat Widodo 212,658 31,970 15,03 

Usaha Karya Tani 442,684 10,373 2,34 

Sumber: Laporan KUD Kab. Kebumen yang diolah 
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Hasil studi pendahuluan di atas, dengan melihat rasio SHU dengan modal 

asing pada KUD Slamet sebesar 13,29%; KUD Rahmat Widodo sebesar 15,03 %; 

KUD Usaha Karya Tani sebesar 2,34% dan  nilai rata-ratanya menunjukkan angka 

sebesar 10,22% untuk semua KUD di Kabupaten Kebumen.  Hal ini menunjukkan 

bahwa beberapa KUD di Kabupeten Kebumen pada tahun 2006 belum optimal 

dalam pemanfaatan modal asing yang telah diberikan. Rasio SHU dengan modal 

asing KUD Usaha Karya Tani jauh dari rata-rata maupun standart yang ditetapkan 

Disperindagkop yaitu 14%.  

Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut 

serta menentukan kegiatan perkoperasian di daerah tersebut. Semakin banyak para 

anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi dan didukung dengan 

dana asing diharapkan akan meningkatkan volume usaha koperasi sehingga akan 

meningkatkan SHU yang akan diperoleh koperasi. 

Studi pendahuluan volume usaha yang dilakukan ke Disperindagkop 

Kabupaten Kebumen dengan mengambil beberapa KUD yang melakukan RAT 

tutup buku tahun 2006, diperoleh hasil seperti pada tabel 1.3 berikut:  

Tabel 1.3 

Studi Pendahuluan Tingkat  Volume Usaha 

KUD di Kabupaten Kebumen Tahun 2006 

KUD VOLUME USAHA 

(Rp. 000) 

SHU 

(Rp. 000) 

RASIO 

(%) 

Slamet 2,023,074 83,039 4,10 

Rahmat Widodo 801,247 31,970 3,99 
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Usaha Karya Tani 1,050,596 10,373 0,99 

Sumber: Laporan KUD Kab. Kebumen yang diolah 

Hasil studi pendahuluan di atas, dengan melihat rasio SHU dengan volume 

usaha pada KUD Slamet sebesar 4,10%; KUD Rahmat Widodo sebesar 3,99 %; 

KUD Usaha Karya Tani sebesar 0,99% dan  nilai rata-ratanya menunjukkan angka 

sebesar 3.18% untuk semua KUD di Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan 

bahwa beberapa KUD di Kabupeten Kebumen pada tahun 2006 belum optimal 

dalam mengelola usaha untuk menghasilkan SHU.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iramani dan E. Kristijadi (1997) 

menyatakan bahwa volume usaha mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

SHU, disusul oleh faktor jumlah anggota koperasi, modal sendiri dan modal asing, 

tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Atmadji (2007), menyatakan bahwa 

variabel tenaga kerja mempunyai pengaruh yang dominan terhadap SHU, disusul 

modal asing dan modal sendiri, selain itu variabel volume usaha dan jumlah 

anggota memiliki korelasi hampir sempurna sehingga ke dua variabel tersebut 

dibuang untuk menghindari terjadinya heteroskedastisitas yang dapat 

mengakibatkan prediktor tidak baik. 

Adanya kesenjangan yang muncul dilapangan serta perbedaan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh modal sendiri, modal luar, serta volume 

usaha koperasi sehingga dapat mempengaruhi besarnya sisa hasil usaha (SHU) 

yang diperoleh koperasi unit desa (KUD) di Kabupaten Kebumen. Permasalahan 

tersebut belum pernah dikaji sebelumnya. Hal inilah yang menjadi dasar 
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pemikiran peneliti, untuk itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam 

skripsi yang berjudul “PENGARUH MODAL SENDIRI, MODAL ASING 

DAN VOLUME USAHA TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA 

KOPERASI UNIT DESA (KUD) KABUPATEN KEBUMEN“ 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dihasilkan perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD 

Kabupaten Kebumen ? 

2. Adakah pengaruh modal asing terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD 

Kabupaten Kebumen ? 

3. Adakah pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD 

Kabupaten Kebumen ? 

4. Adakah pengaruh modal sendiri, modal asing, dan volume usaha secara 

simultan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Kabupaten Kebumen? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) 

pada KUD Kabupaten Kebumen. 



10 
 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh modal asing terhadap sisa hasil usaha (SHU) 

pada KUD Kabupaten Kebumen 

3. Untuk mengetahui pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) 

pada KUD Kabupaten Kebumen. 

4. Seberapa pengaruh modal sendiri, modal asing, dan volume usaha terhadap 

sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kabupaten Kebumen. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi civitas akademia 

1) Memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu 

manajemen, khususnya mengenai sisa hasil usaha (SHU). 

2) Sebagai bahan informasi guna pengembangan penelitian selanjutnya. 

b. Bagi peneliti, ini sebagai salah satu bentuk penerapan berbagai ilmu 

pengetahuan dan teori yang penulis dapatkan selama mengikuti 

perkuliahan dan apresiasi pokok kajian keuangan dengan mengkaitkannya 

pada aplikasi konsep pengukuran kinerja koperasi melalui sisa hasil usaha 

(SHU) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006. Dengan demikian, diharapkan 

dapat semakin menambah pengetahuan tentang modal sendiri, modal 
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asing, dan volume usaha kerja terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi 

Unit Desa (KUD) Kabupaten Kebumen. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi koperasi unit desa (KUD), sebagai bahan masukan atau sumbangan 

informasi kepada KUD khususnya di Kabupaten Kebumen dalam pengambilan 

keputusan terutama di bidang keuangan. Terutama  dalam rangka mengatur 

adanya keseimbangan antara kebutuhan dana dan penggunaannya, serta 

manajemennya dalam menggerakkan para anggota untuk turut aktif berpartisipasi 

menjalankan usaha koperasi. 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Sisa Hasil Usaha (SHU) 

2.1.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Menurut Soemarso (2005:208), sisa hasil usaha (SHU) dalam koperasi, 

merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan 

beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Pada hakikatnya sisa hasil usaha 

sama dengan laba untuk perusahaan yang lain. 

Mengingat pentingnya pengembangan perkoperasian, maka salah satu 

syarat untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat 

pada umumnya adalah perluasan investasi. Untuk mencapai hal tersebut, koperasi 

harus meraih keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU), yang nantinya 

digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan koperasi dalam 

mengelola usahanya. Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU Koperasi No.25 tahun 

1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut : 

a. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun 

buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak 

dalam satu tahun buku yang bersangkutan. 

b. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan dengan anggota sebanding 

jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta 

digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi 

sesuai dengan Rapat Anggota. 
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c. Biasanya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. 

Sisa hasil usaha setelah dikurangi untuk dana cadangan dibagikan kepada 

anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing 

anggota. Disamping itu, sisa hasil usaha juga digunakan untuk keperluan 

pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan rapat 

anggota. Penggunaan sisa hasil usaha dan besarnya masing-masing penggunaan 

ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Oleh sebab itu, sisa hasil usaha harus 

selalu ditingkatkan agar rencana yang ditetapkan dalam rapat anggota dapat 

berjalan lancar. 

2.1.2 Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Menurut Kartasapoetra (2003:23), sisa hasil usaha yang dibagikan kepada 

para anggota dilakukan bukan berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam 

koperasi, melainkan berdasar perimbangan jasa/usaha serta kegiatan-kegiatan para 

anggota dalam mencapai keberhasilan usaha Koperasi.  

Menurut Soemarso (2005:208), sisa hasil usaha setelah dikurangi untuk 

dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang 

dilakukan oleh masing-masing anggota. Di samping itu, sisa hasil usaha juga 

digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari 

kopersi sesuai dengan rapat anggota. Pembagian sisa hasil usaha, bila diiktisarkan 

adalah sebagai berikut : 

a) Anggota 

b) Cadangan koperasi 

c) Bagian pengurus 
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d) Bagian pegawai / karyawan 

e) Program pendidikan koperasi 

f) Program pembangunan daerah kerja 

g) Program sosial 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Menurut Atmadji (2007:219), sesuai sambutan Menteri negara koperasi 

dan usaha kecil menengah (31 agustus 2005), faktor-faktor yang mempengaruhi 

sisa hasil usaha (SHU) koperasi dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi 

seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi. 

Disamping itu, tentu saja indikator non-keuangan juga ikut mewarnai 

perkembangan koperasi itu sendiri, seperti jumlah anggota, jumlah tenaga kerja 

yang terserap, serta jumlah unit koperasi itu sendiri. 

Sedangkan menurut Iramani dan E. Kristijadi (1997:75), faktor-faktor 

yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Unit Desa (KUD) adalah 

jumlah anggota koperasi, volume usaha, jumlah simpanan (modal sendiri), jumlah 

hutang (modal asing). 

Adapun faktor-faktor penghambat perkembangan KUD adalah 

keterbatasan modal, banyak dikalangan pembina yang belum mendalami hakekat 

koperasi, sikap yang tidak konsisten terhadap KUD, terbatasnya sarana pelayanan, 

rendahnya kesadaran anggota tentang kedudukannya sebagai pemilik dan 

langganan.  

Dengan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha 

(SHU) dan menanggulangi adanya faktor-faktor penghambat perkembangan 



15 
 

 

koperasi, maka sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi juga akan meningkat, 

sehingga kesejahteraan anggota koperasipun akan meningkat. Dengan 

meningkatnya sisa hasil usaha diharapkan koperasi dapat mampu menjaga 

kelangsungan hidup koperasi itu sendiri. 

Yang dimaksud sisa hasil usaha (SHU) dalam penelitian ini adalah 

pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan 

biaya, penyusutan, dan kewajiban lainya termasuk pajak dalam tahun buku yang 

bersangkutan. 

 

2.2 Modal Sendiri 

2.2.1 Pengertian Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko (equity) atau 

merupakan kumulatif dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan 

hibah (Atmadji, 2007:224) 

Menurut Riyanto (2001:240), modal sendiri pada dasarnya adalah modal 

yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan 

untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau 

dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu 

waktunya. 

Sedangkan menurut Tohar (2000:19), modal sendiri adalah modal yang 

berasal dari pemilik perusahaan yang ditanam untuk jangka tertentu. Modal 

sendiri selain yang berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam 

perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern berupa cadangan 
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keuntungan yang ditahan, sedangkan modal sendiri yang berasal dari sumber 

eksternal adalah modal dari pemilik perusahaan atau badan usaha tersebut. 

Modal sendiri merupakan modal yang bersumber dari dalam perusahaan 

itu sendiri. Modal sendiri koperasi dalam penelitian ini adalah simpanan pokok 

anggota, simpanan wajib anggota, dana cadangan, dan donasi/hibah. Suatu 

perusahaan koperasi yang mempunyai laju pertumbuhan harus menyediakan 

modal yang cukup untuk membiayai usahanya. Modal yang produktif biasanya 

menggunakan penghasilan lebih untuk ditanamkan kembali pada saham. 

Penghasilan setelah pajak dapat digunakan untuk konsumsi atau ditanamkan 

kembali. Laba bersih yang tidak dikonsumsi akan menambah modal sendiri, 

sehingga akan mengurangi rasio utang. Selanjutnya, pertumbuhan modal sendiri 

akan meningkatkan konsumsi di masa yang akan datang (MC.Maryati, 2002:60) 

 2.2.2 Sumber Modal sendiri 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, 

menyebutkan bahwa sumber-sumber modal sendiri dapat berasal dari: 

a) Simpanan pokok 

b) Simpanan wajib 

c) Dana cadangan 

d) Hibah 

Menurut Soemarso (2005:206), modal sendiri dapat berasal dari simpanan 

pokok, simpanan wajib, dana cadangan / dana lainnya dan hibah. 
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Yang dimaksud modal sendiri dalam penelitian ini adalah modal yang 

menanggung resiko (equity) atau merupakan kumulatif dari simpanan pokok, 

simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. 

 

2.3 Modal Asing 

2.3.1 Pengertian Modal Asing 

Selain dari modal sendiri untuk mengembangkan usahanya koperasi dapat 

menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan 

kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari: Anggota, Koperasi 

lainnya dan atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya, Sumber lain 

yang sah (UU No. 25 Tahun 1992). 

Modal asing adalah sejumlah modal yang digunakan oleh perusahaan 

koperasi yang berasal dari luar. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, 

koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, 

penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah (Hendrojogi, 

2000:184). 

Menurut Atmadji (2007:224), modal asing adalah modal yang dipinjam 

koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainya, bank/lembaga keuangan 

lainnya, penerbitan obligasi/ surat berharga dan sumber-sumber lainnya. 

Menurut Riyanto (2001:238), modal asing adalah utang jangka waktunya 

adalah panjang, umurnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang ini pada 

umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau 
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modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut 

meliputi jumlah yang besar. 

Penggunaan modal asing ini harus secara efektif, maksudnya yaitu apabila 

penggunaan modal ini tidak menghasilkan SHU dengan persentase yang lebih 

tinggi dibanding bunga kredit yang harus dibayar, maka penggunaan modal asing 

tersebut tidak menguntungkan dan untuk selanjutnya koperasi lebih baik tidak 

menggunakan modal asing itu (Sukamdiyo, 1997:80). 

2.3.2 Sumber Modal Asing 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian 

(pasal 41), menyebutkan bahwa sumber-sumber modal asing dapat berasal dari: 

a) Anggota  

b) Koperasi lainnya dan atau anggotanya 

c) Bank dan lembaga keuangan lainnya 

d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya 

e) Sumber lain yang sah 

Menurut Tohar (2000:16), modal asing dapat dirinci menjadi: 

a. Modal Asing Jangka Pendek (Hutang Jangka Pendek) 

Modal asing atau hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktu 

pengembaliannya kurang dari setahun. Hutang jangka pendek ini meliputi tujuh 

jenis modal, meliputi : 

1) Deposito 
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Deposito yaitu kreditur yang diberikan atau modal yang 

dipercayakan oleh masyarakat atau perusahaan pada bank untuk 

janglka waktu tertentu. 

2) Kredit Rekening Koran 

Kredit Rekening Koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank 

kepada perusahaan di mana dalam pengambilannya tidak bisa 

sekaligus tetapi dapatdiambil sesuai dengan kebutuhan, sedangkan 

bunganya dibayar sejumlah yang telah diambil saja. 

3) Kredit Penjual  

Kredit ini sering disebut dengan kredit perniagaan. Kredit ini 

terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan cara kredit. 

Jadi, penjual akan menerima pembayaran harga barang yang 

dijualnya beberapa waktu kemudian setelah penyerahan. 

4) Kredit Pembeli 

Kredit pembeli yaitu  kredit yang diberikan oleh perusahaan 

sebagai pembeli kepada leveransiers bahan mentah atau barang-

barang lainnya. Pembeli membayar harga barangnya terlebih 

dahulu dan setelah beberapa waktu, baru pembeli menerima barang 

yang dibelinya itu. 

5) Kredit Wesel 

Kredit wesel yaitu bila perusahaan mengeluarkan surat pengakuan 

hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah 

uang tertentu yang telah ditandatangani. Surat tersebut dapat dijual 
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dan diuangkan ke bank senilai yang tercantum dalam surat hutang 

setelah dikurangi dengan bunga pada hari pembayaran kembali. 

6) Kredit Pronologi 

Kredit pronologi yaitu kredit yang diberikan bank kepada 

perusahaan dengan jaminan efekten kredit selama jangka waktu 

satu bulan, minimal bunga untuk 15 hari dan pihak kreditur tidak 

boleh meminta kembali sebelum waktu satu bulan. 

7) Kredit Belening 

Kredit belening yaitu kredit yang diberikan bank kepada 

perusahaan dengan jaminan efek serta barang dagangan dalam 

waktu tiga bulan. Bunga dihitung paling sedikit dua bulan. Sesudah 

tiga bulan kredit dapat diperpanjang. 

b. Modal Asing atau Hutang Sementara Jangka Panjang 

Hutang sementara jangka panjang adalah hutang yang jangka waktunya 

berkisar antara satu sampai lima tahun. Kredit ini diambil karena adanya 

kecenderungan untuk tidak mungkin menggunakan kredit jangka pendek. Kredit 

sementara jangka panjang sering disebut termloan. Pengembalian hutang ini 

dengan mengangsur secara teratur tiap bulan, tiap kuartal, tiap semester atau tiap 

tahun. 

Kredit ini sering diberikan oleh bank dagang, suplier-suplier dan 

perusahaan industri. Kedua golongan terakhir ini memberikan kreditnya kepada 

perusahaan kecil atau pengecer. 
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c. Modal Asing Jangka Panjang 

Modal ini  bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman obligasi dan 

hipotik. 

1. Pinjaman Obligasi 

Pinjaman Obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang 

panjang, dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang 

mempunyai nilai nominal tertentu. Jangka waktu obligasi didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

a) Jangka waktu kredit hendaknya disesuaikan dengan jangka 

waktu penggunaan. 

b) Jumlah angsuran  harus disesuaikan dengan kredit obligasi 

tersebut. 

Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat dilakukan secara sekaligus 

atau secara berangsur-angsur setiap tahun. Pelunasan atau pembayaran 

kembali obligasi ini dapat diambil dari penyusutan aktiva tetap yang dibiayai 

oleh pinjaman obligasi atau dari keuntungan yang diperoleh badan usaha 

tersebut. 

2. Pinjaman Hipotek (Mortage)  

Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi 

pinjaman (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang yang tidak 

bergerak sehingga bila pihak peminjam (debitur) tidak memenuhi 

kewajibannya, maka barang tersebut dapat dipergunakan untuk menutup 

tagihan. 
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Yang dimaksud modal asing dalam penelitian ini adalah modal yang 

dipinjam koperasi yang berasal dari anggota dan koperasi lainnya, dan pinjaman 

bank atau lembaga keuangan. 

 

2.4 Volume Usaha 

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa 

pada tahun buku yang bersangkutan (Atmadji, 2007:224). 

Keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh koperasi dapat dilihat dari 

besarnya volume usaha yang diperoleh koperasi setiap tahunnya. Volume usaha 

dilihat dari hasil jumlah seluruh unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit 

Desa (KUD), yang dinyatakan dalam bentuk rupiah (Rp). Usaha tersebut meliputi 

pelayanan pembayaran rekening listrik dan telepon, penggilingan padi, pengadaan 

pupuk untuk petani, warung serba ada (waserda), unit simpan pinjam (USP), dan 

pengadaan pangan. 

Koperasi harus berusaha memperbesar volume usaha dan mencari 

keuntungan yaitu melalui perolehan pendapatan yang maksimal untuk proses 

kegiatan usaha lebih lanjut. Dengan pengelolaan yang baik maka akan diperoleh 

hasil yang memuaskan, sehingga akan menambah modal dalam koperasi. Menurut 

Iramani (1997:74), peningkatan SHU pada suatu koperasi sangat tergantung pada 

kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek volume usaha yang dijalankan oleh 

koperasi akan menentukan pendapatannya. 

Dalam mencapai laba yang dinginkan, perusahaan melakukan aktivitas 

produksi yang bisa menghasilkan keuntungan. Salah satu cara yang dapat 
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dilakukan oleh koperasi yaitu dengan menjual barang-barang atau jasa yang 

tersedia untuk para anggota atau masyarakat umum. Dari hasil penjualan tersebut 

akan diperoleh suatu pendapatan. Pendapatan adalah tiap-tiap tambahan aktiva 

atau pengurangannya kewajiban yang timbul karena usaha perusahaan, baik 

berupa penyerahan jasa maupun penjualan barang (Bogat,2001:88). 

 Volume usaha yang dilakukan oleh koperasi harus selalu dijaga dan sebisa 

mungkin ditingkatkan setiap tahunnya, sehingga sisa hasil usaha yang didapatkan 

koperasi akan terus meningkat pula tiap tahunnya dan pada akhirnya akan 

menjamin kelangsungan hidup koperasi unit desa (KUD) itu sendiri. 

Yang dimaksud volume usaha dalam penelitian ini adalah total nilai 

penjualan atau pendapatan barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk rupiah 

(Rp) pada tahun buku yang bersangkutan. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Pemerataan pembangunan di Indonesia akan dapat mencapai seluruh 

pelosok daerah, apabila daerah tidak hanya mengandalkan dukungan dari 

pemerintah pusat tetapi juga dituntut mampu menciptakan kekuatan sendiri untuk 

membangun daerahnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mendirikan 

Koperasi Unit Desa (KUD). 

Peranan KUD dalam memberikan sumbangan kekuatan daerah dalam 

rangka pembangunan dikawasan sendiri sangatlah beralasan, karena sebagian 

SHU yang diperoleh harus disisihkan untuk melaksanakan pembangunan pada 

lokasi dimana koperasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Sesuai pasal 45 UU 
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No. 25 Tahun 1992, besarnya dana yang disisihkan tersebut ditentukan dalam 

Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

Setiap perusahaan atau badan usaha pada umumnya mempunyai tujuan 

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 tetap bertahan sehingga kelangsungan hidup koperasi dapat terjaga 

dalam hal ini sisa hasil usaha (SHU) koperasi berperan penting. 

Sisa hasil usaha (SHU) dalam koperasi, merupakan pendapatan yang 

diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun 

buku yang bersangkutan. Pada hakikatnya sisa hasil usaha sama dengan laba 

untuk perusahaan yang lain (Soemarso, 2005:208). Tinggi rendahnya sisa hasil 

usaha koperasi dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dari koperasi itu sendiri yaitu 

modal sendiri (simpanan anggota), modal luar (hutang), volume usaha, jumlah 

tenaga kerja yang terserap dan jumlah anggota (Atmadji, 2007:219). 

Koperasi dapat tumbuh dan berkembang bila didalamnya terdapat anggota. 

Anggota-anggota inilah yang berpartisipasi aktif menggerakkan perputaran roda 

usaha koperasi. Setiap usaha yang dijalankan tidak lepas dari pentingnya modal 

untuk mengembangkan usaha. Langkah awal koperasi dalam menghimpun modal 

adalah dari anggota. Setiap anggota yang berpartisipasi aktif diharapkan dapat 

menggali modal sendiri yaitu dari menjumlah simpanan pokok dan simpanan 

wajib.  Modal sendiri yang terkumpul diharapkan mampu menjalankan dan 

mengembangkan usaha koperasi. Dengan berkembangnya usaha yang dijalankan 
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diharapkan dapat meningkatkan perolehan pendapatan atau meningkatkan 

perolehan SHU. Semakin besar modal sendiri (simpanan anggota) yang terkumpul 

diharapkan akan meningkatkan SHU. Dalam hal ini terdapat hubungan yang 

positif antara modal modal sendiri dengan perolehan sisa hasil usaha (SHU). 

Sumber modal koperasi bersumber tidak hanya dari modal sendiri atau 

dari simpanan anggota, tetapi modal dapat berasal dari luar seperti koperasi 

lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, Penerbitan 

obligasi dan surat utang lainnya. Modal asing yang terhimpun diharapkan 

menambah modal koperasi untuk lebih memperluas perkembangan usaha yang 

dijalankan. Koperasi dituntut lebih efektif dalam pengelolaan modal asing, selain 

untuk perolehan SHU koperasi yang nantinya dapat sebagai modal sendiri. 

Koperasi juga harus memperhitungkan tempo pengembalian pinjaman modal 

beserta bunga yang harus dibayarkan. Koperasi yang mendapat modal asing, SHU 

yang diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan koperasi yang hanya mengandalkan 

modal sendiri. Dengan penambahan modal diharapkan dapat memperluas dan 

mengembangkan usaha yang nantinya dapat meningkatkan perolehan SHU. 

Semakin besar modal asing yang terhimpun dari luar diharapkan akan 

meningkatkan SHU. Dalam hal ini terdapat hubungan yang positif antara modal 

asing dengan perolehan sisa hasil usaha (SHU). 

Walaupun dalam prakteknya tidak semua koperasi mengalami kekurangan 

modal, namun dalam menghadapi semakin besarnya usaha dan semakin 

berkembangnya kegiatan yang ditangani sebagian besar koperasi di Indonesia 

jelas membutuhkan dukungan modal yang semakin besar pula. Semakin luas 
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jangkauan usaha dan semakin banyak bidang yang ditangani, maka dibutuhkan 

modal yang semakin besar pula. Semakin tinggi jangkauan pelayanan yang 

diinginkan semakin tinggi pula target pendapatan yang direncanakan dan semakin 

besar kebutuhan dana yang harus disediakan, baik kebutuhan dana investasi 

jangka pendek maupun jangka panjang. Modal asing sangat bermanfaat jika 

keberadaannya ternyata dapat meningkatkan rentabilitas usaha bagi koperasi, atau 

persentase rentabilitas lebih tinggi dari persentase suku bunga yang harus dibayar 

(Sukamdiyo, 1997:82). 

Penyelenggaraan usaha koperasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan 

modal. Pengelolaan modal menjadi sangat penting agar kelangsungan usaha 

koperasi. Berkembang atau tidaknya sebuah koperasi dapat dilihat dari usaha yang 

dijalankan. usaha pada koperasi harus dapat terus berjalan, sebab usaha pada 

koperasi adalah nafasnya. Apabila usaha mati, maka mati pula koperasi tersebut 

sebagai lembaga. Sebagai kumpulan manusia, koperasi juga memiliki watak 

seperti manusia, yang selain makhluk ekonomi, juga sebagai makhluk sosial. 

Tetapi pada setiap usahanya adalah usaha ekonomi dan disinilah kehidupannya 

atau kelangsungan hidupnya dijamin. Usaha yang dijalankan koperasi tidak 

terlepas dari faktor modal, dengan didukung modal yang besar diharapkan mampu 

mengembangkan usaha koperasi yang nantinya akan mempengaruhi perolehan 

SHU. 

 Keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh koperasi dapat dilihat dari 

besarnya volume usaha yang diperoleh koperasi setiap tahunnya. Volume usaha 

dilihat dari hasil jumlah seluruh unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Unit 
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Desa (KUD), yang dinyatakan dalam bentuk rupiah (Rp). Volume usaha yang 

dilakukan oleh koperasi harus selalu dijaga dan sebisa mungkin ditingkatkan 

setiap tahunnya, sehingga sisa hasil usaha yang didapatkan koperasi akan 

meningkat pula dan pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup koperasi 

unit desa (KUD) itu sendiri. Dengan semakin banyaknya volume  usaha yang 

dijalankan koperasi sehingga akan meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) untuk 

menjamin kelangsungan hidup koperasi tersebut. Dalam hal ini terdapat hubungan 

yang positif antara volume usaha yang dijalankan koperasi dengan perolehan sisa 

hasil usaha (SHU). 

Menurut Indriyo (2002:38) bahwa agar pelaksanaan kegiatan perusahaan 

berhasil diperlukan sejumlah modal yang cukup, namun dalam kenyataannya 

perusahaan yang berhasil dalam pelaksanaan kegiatan adalah perusahaan yang 

mempunyai modal lebih besar. 

Semakin baik hubungan antara modal sendiri, modal asing serta volume 

usahanya, maka semakin baik pula kemampuan koperasi memperoleh laba dimana 

dalam penelitian ini akan diukur dengan perolehan sisa hasil usaha. Dengan 

memperhatikan rasio-rasio tersebut dapat diketahui prospek dan risiko koperasi 

pada masa yang mendatang. Jadi semakin tinggi sisa hasil usaha (SHU), semakin 

baik keadaan suatu koperasi.  

Sebagaimana dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa modal sendiri, 

modal luar dan volume usaha dapat mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) 

koperasi. Oleh sebab itu apabila ketiga hal tersebut diperhatikan dan dikelola 
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dengan benar oleh pihak manajemen  koperasi, maka tingkat perolehan SHU yang 

diinginkan akan tercapai 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh kerangka berfikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

2.6  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

peneliti sampai melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 2002:64). Jadi hipotesis 

merupakan asumsi dasar yang dibuat secara bebas tetapi logis. Asumsi dasar 

Modal Sendiri (X1) 

Simpanan wajib, Simpanan pokok,  
Dana cadangan, donasi / hibah 

Modal Asing (X2) 

Pinjaman Bank, Pinjaman Koperasi 
lain dan atau anggotanya. 

 

Volume Usaha (X3). 

Penjualan pupuk, Pembayaran  
rekening listrik, 

Penggilingan padi 

Sisa Hasil Usaha 
(Y) 
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merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan 

kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut: 

Ha =    Terdapat pengaruh yang signifikan antara modal sendiri, modal asing, 

dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada KUD Kabupaten 

Kebumen, secara parsial dan simultan. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan obyek penelitian (Suharsimi, 

2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan KUD 

yang terdaftar di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) 

Kabupaten Kebumen yang  berjumlah 24 KUD selama tahun 2007-2008. Populasi 

yang digunakan yaitu populasi target yang berarti populasi spesifik yang relevan 

dengan tujuan atau masalah penelitian. Adapun populasi target dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan dari KUD yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

(1) KUD yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 

Kebumen. 

(2) KUD yang menyerahkan laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

selama tahun 2007-2008 ke Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan 

dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Kebumen. 

(3) KUD yang mempunyai modal asing dan melakukan Audit eksternal 

pada tahun tutup buku 2007-2008. 

(4) KUD yang memiliki struktur organisasi yang jelas. 

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh populasi target (populasi sasaran) 

berupa laporan keuangan 16 KUD di Kabupaten Kebumen dengan periode 
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penelitian selama dua tahun dari 2007-2008 sehingga jumlah keseluruhan populasi 

sasaran adalah 32 kejadian. 

3.1.2 Sampel 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus (complete enumeration) 

yaitu pengumpulan informasi dari seluruh elemen di dalam populasi 

(Mangkuatmodjo, 2004:20). Sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah 

populasi sasarannya yaitu laporan keuangan 16 KUD di Kabupaten Kebumen 

dengan periode penelitian selama dua tahun dari 2007-2008 sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 32 kejadian. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

(Independent Varible) adalah yang mempengaruhi, sedangkan Variabel terikat 

(Dependent Variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(Suharsimi,2002 : 101). Variabel dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah sisa hasil usaha / 

SHU (Y). Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang dipeoleh 

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

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 

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

 

 

SHU  = Pendapatan – Beban-beban 
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3.2.2 Variabel Bebas (Independent Varible)   

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah: 

1) Modal Sendiri (X1) 

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko (equity) atau 

merupakan kumulatif dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana 

cadangan dan hibah. 

2) Modal Asing (X2) 

Modal asing adalah modal koperasi yang berasal dari anggota, 

koperasi lainnya dan bank/ lembaga keuangan. 

3) Volume Usaha (X3) 

Volume usaha adalah total nilai penjualan atau pendapatan barang dan 

jasa yang dinyatakan dalam bentuk rupiah (Rp) pada tahun buku yang 

bersangkutan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yang berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2002:206).  

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan modal sendiri, modal asing, 

volume usaha, upah tenaga kerja dan sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh dari 

laporan keuangan KUD di Kabupaten Kebumen yaitu berupa laporan neraca dan 
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laporan hasil usaha/ laporan laba rugi selama tahun 2007-2008. Selain data 

laporan tertulis itu, untuk kepentingan penelitian ini digali juga berbagai informasi 

dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media masa dan internet. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

data baru hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun metode 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis data yang digunakan untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan variabel penelitian secara individual. 

Analisis deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk melihat sejauh mana 

variabel yang diteliti apakah telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 

atau tidak. Pengguaan analisis deskriptif dalam penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui gambaran tentang kondisi modal kerja koperasi berupa modal sendiri, 

modal asing, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha pada masing-masing KUD di 

Kabupaten Kebumen pada tahun 2007-2008. 

3.4.2 Analisis Inferensial 

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dilakukan 

dengan alat analisis regresi berganda. Namun, sebelum melakukan pengujian 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. 
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3.4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh modal sendiri, modal pinjaman dan volume usaha terhadap 

sisa hasil usaha. Pada penelitian ini analisis atau interprestasi dari hasil penelitian 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 15 (Statistical Product and 

Service Solution). 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, digunakan 

analisis regresi melalui uji-t maupun uji F. Tujuan digunakan analisis regresi 

adalah untuk mengetahui variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen, baik secara parsial maupun simultan serta mengetahui besarnya 

dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

Untuk  menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi SHU pada KUD di 

Kabupaten Kebumen digunakan model analisis Regresi Linier Berganda dengan 

persamaan sebagai berikut:Adapun bentuk model yang akan diuji dalam penelitian 

ini yaitu : 

Y  =  a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +e 

(Algifari, 2003:224) 

Keterangan : 

Y  =  Sisa Hasil Usaha (SHU) 

a  =  Konstanta 

b1  = Koefisien X1 

b2  = Koefisien X2 



35 
 

 

b3  = Koefisien X3 

X1 =  Variabel modal sendiri  

X2 =  Variabel modal asing 

X3 =  Variabel volume usaha 

e  =  Faktor pengganggu 

3.4.3 Uji Prasyarat Regresi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji prasyarat analisis regresi 

dalam statistik parametrik. Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas data 

untuk mengetahui data tersebut sudah memenuhi syarat yaitu data berdistribusi 

normal atau tidak. 

3.4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel berdistribusi 

normal. Uji normalitas dilakukan berdasarkan nilai Skewness pada statistik. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah Zn>1.96 menunjukkan penolakan asumsi 

normalitas pada tingkat signifikan 5 % nilai tabel 1.96 (Ghozali,2005:91). 

Penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikan 5 %, tingkat kesalahan hanya 

5% sedangkan 95% adalah tingkat kebenaran dalam penelitian. Selain itu 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusannnya adalah : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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b.  Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonalnya atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

Metode regresi berganda akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias 

jika telah memenuhi persyaratan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE). Oleh 

karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah 

diformulasikan yang mencakup pengujian sebagai berikut: 

3.4.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance < 

0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 menunjukkan adanya multikolinieritas. Uji 

multikolinearitas bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. Melalui nilai thitung, R2 , F ratio. Jika R2 tinggi, nilai Fratio tinggi, sedangkan 

sebagian besar atau bahkan seluruh koefisien regresi tidak signifikan 

(nilai thitung sangat rendah), maka kemungkinan terdapat 

multikolinearitas. 
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b. Menentukan koefien korelasi antar variabel independent. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang spesifik (koefisien korelasi yang 

tinggi) ini merupakan indikasi multikolinear. 

c. Membuat persamaan regresi antar variabel independen. Jika 

koefisiennya signifikan, maka terdapat multikolinear 

3.4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara 

yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu  ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

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

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.4.5 Pengujian Hipotesis 

3.4.5.1 Uji Simultan (Uji F statistik) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secar 

bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah uji F sebagai berikut : 

1) Menentukan hipotesis 

H0  : b1 / b2 /  b3 = 0, artinya variabel modal sendiri, modal asing, dan 

volume usaha secara simultan tidak berpengaruh terhadap SHU 

Ha : b1 / b2 /  b3 ≠ 0, artinya variabel modal sendiri, modal asing, dan 

volume usaha  secara simultan berpengaruh terhadap SHU 

2) Menentukan tingkat signifikan 

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5%, artinya risiko 

kesalahan dalam penelitian hanya 5%, sedangkan tingkat kebenaran 

penelitian ini sebesar 95%. 

3) Pengambilan keputusan 

a. Jika probabilitas (Sig F) > α (0,05) maka H0 diterima, artinya 

tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b. Jika probabilitas (Sig F) > α (0,05) maka Ha ditolak, artinya ada 

pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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3.4.5.2 Uji Parsial (Uji t statistik) 

Uji t digunakan untuk menguji variabel independen secara individu 

berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5%. Langkah-langkah dalam uji t 

sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesis 

H0  : b1 / b2 /  b3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar  

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).  Modal 

sendiri, modal asing, volume usaha secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap SHU 

Ha : b1 / b2 /  b3 ≠ 0, artinya variabel modal sendiri, modal asing, volume 

usaha secara parsial  berpengaruh terhadap SHU 

2) Menentukan tingkat signifikan 

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5%, artinya risiko 

kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. 

3) Pengambilan keputusan 

a. Jika probabilitas (Sig t) > α (0,05) maka H0 diterima, artinya tidak 

ada pengaruh signifikan  secara parsial dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

b. .Jika probabilitas (Sig t) > α  (0,05) maka Ha ditolak, artinya ada 

pengaruh signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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3.4.5.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R  Square) 

Koefisien Determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel (Sudjana, 

2002:367).  

Adjusted R Square digunakan untuk mengetahui adakah hubungan 

pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain (Ghozali,2005:185). Nilai 

Adjusted R Square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kedalam model. Nilai Koefisien Determinasi yang biasanya diberi 

simbol r2 menunjukkan hubungan pengaruh antar dua variabel yaitu variabel X 

(sebagai variabel independen) dan variabel Y (sebagai variabel dependen) dari 

hasil perhitungan tertentu. Sedangkan untuk R2 digunakan untuk mengukur 

derajat hubungan antara tiga variabel atau lebih. 

Besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 0 sampai 1. Semakin 

mendekati 1 (satu) besarnya koefisien determinasi (R2) suatu persamaan regresi 

semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan 

perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya semakin mendekati 0 (nol) 

besarnya koefisien determinasi (R2) atau persamaan regresi semakin kecil pula 

pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel independen (semakin 

kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai 

variabel dependen). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Singkat KUD Kabupaten Kebumen  

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) 

yang berada di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Disperindagkop Kabupaten Kebumen bahwa jumlah KUD ada 24 KUD. Koperasi 

pusat berdiri pada tanggal 12 Juli 1961 dengan Badan Hukum No.177/BH/VI/12-

67 tanggal 22 Juni 1968. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi No.139/M/XI/1984 

tentang pengklasifikasian koperasi menjadi tiga golongan yaitu : berdasarkan 

aspek usaha, aspek kelembagaan, dan aspek khusus. Namun, setelah berlakunya 

UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak ada lagi penilaian untuk 

pengklasifikasian tersebut. Hal tersebut dikarenakan untuk mengurangi campur 

tangan pemerintah dalam kegiatan intern koperasi. 

Pada studi pendahuluan peneliti menemukan 16 KUD yang mengalami 

rentabilitas modal sendiri (RMS) dibawah standart kriteria yang telah ditetapkan 

oleh Menkop yaitu sebesar 7%. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.2.1  Keadaan Modal Sendiri pada KUD Kabupaten Kebumen. 

Besar kecilnya lapangan usaha tergantung pada besar kecilnya modal 

anggota. Faktor modal dalam usaha koperasi salah satu alat yang turut 
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menentukan majunya suatu koperasi. Modal adalah suatu alat atau faktor yang 

beguna untuk produksi lebih lanjut. Alat-alat dalam pengertian modal termasuk 

juga uang, jasa dan  lain-lain. Koperasi sebagai badan usaha umumnya agak sulit 

untuk memperoleh permodalan, berbeda dengan badan usaha swasta lainnya.  

Modal KUD berasal dari modal sendiri, modal penyertaan, dan modal 

pinjaman. Modal sendiri dalam penelitian ini adalah simpanan pokok, simpanan 

wajib, dana cadangan dan hibah/ donasi. Modal sendiri dapat diklasifikasikan 

sebagai modal internal. Sifat dari jenis data ini adalah tertanam untuk jangka 

waktu yang tidak terbatas. Sepanjang koperasi masih hidup, jenis modal ini pasti 

ada walaupun jumlahnya dapat berubah naik/ turun (Sukamdiyo, 1997:78) 

Menurut Gitosudarmo (2002:38) bahwa agar pelaksanaan kegiatan 

perusahaan berhasil diperlukan sejumlah modal yang cukup. Pengelolaan modal 

secara efektif akan meningkatkan pendapatan, sehingga akan menghasilkan SHU 

yang besar. Ada dua pendapat terhadap pengaruh penyediaan modal yang lebih 

dari cukup, yaitu : 

a. Pendapat pertama 

Modal sendiri yang  berlebihan dapat mengurangi resiko, tetapi juga akan 

mengurangi laba atau hasil. 

b. Pendapat kedua 

Modal sendiri yang lebih dari cukup akan mengurangi resiko dan menaikkan 

laba atau hasil. 

Berdasarkan pendapat kedua tersebut, maka koperasi harus mampu 

mengelola usaha dengan bantuan modal sendiri dari anggota. Modal yang lebih 
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dari cukup dan dikelola dengan baik, akan menaikkan pendapatan sehingga laba 

yang diharapkan dapat tercapai. Untuk mengetahui apakah koperasi mampu 

menjalankan kegiatan usaha dengan baik apa tidak, dapat diketahui melalui 

rentabilitas modal sendiri (RMS). Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan 

antara modal sendiri dengan laba usaha yang digunakan untuk menghasilkan laba 

dan dinyatakan dengan persentase.  

Berikut disajikan daftar modal sendiri yang diperoleh KUD di Kabupaten 

Kebumen tahun 2007-2008 : 

Tabel 4.1 

Daftar Modal Sendiri yang diperoleh KUD di Kabupaten Kebumen 

    (Rp. 000)

No KUD 

Modal Sendiri 

Rata-rata Tahun 2007 Tahun 2008 

1 Sri Mulyo                 28,194 

                 

29,138       28,666 

2 Karya Dadi                 12,609 

                 

12,880           12,744 

3 Sedyo Tomo               162,308 

               

185,000          173,654 

4 Sri Waluyanig Tani                65,360 

                 

79,630           72,495 

5 Sinar Harapan               968,468 

            

1,311,982       1,140,225 
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6 Restu Tani               262,650 

               

293,268          277,959 

7 Rahmat Widodo                 41,021 

                 

44,485           42,753 

8 Karya handayani               187,045 

               

201,050          194,048 

9 Kuat Widodo                 10,846 

               

114,008           62,427 

10 Slamet               564,967 

            

6,138,700       3,351,834 

11 Sri Utami                 13,208 

               

155,960           84,584 

12 Mars               136,104 

               

158,044          147,074 

13 Baru                 13,497 

               

159,900           86,699 

14 Subur            2,705,613 

            

3,058,684       2,882,149 

15 Usaha Karya Tani               218,484 

            

2,546,820       1,382,652 

16 Mino Pawurni               119,828 

            

1,260,250          690,039 

Sumber : Data sekunder yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh grafik sebagai berikut: 

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

1 3 5 7 9 11 13 15

MODAL
SENDIRI
664.375

 

Gambar 2. Grafik Modal Sendiri 

Berdasarkan gambar 2, terdapat 5 KUD yang memiliki modal sendiri di 

atas nilai rata-rata modal sendiri pada KUD Kabupaten Kebumen Rp. 664.375.030 

(Lampiran 6). Sedangkan 11 KUD di bawah nilai rata-rata modal sendiri. Dapat 

dikatakan sebagian sebagian besar modal sendiri yang dimiliki KUD Kabupaten 

Kebumen masih dibawah nilai rata-rata. Untuk itu diharapkan KUD Kabupaten 

Kebumen mampu menambah modal sendiri, misal dengan menambah keangotaan 

koperasi ataupun dengan meningkatkan laba yang ditahan karena laba yang 

ditahan akan menjadi modal sendiri bagi koperasi di tahun yang akan datang.  

4.1.2.2 Keadaan Modal Asing pada KUD di Kabupaten Kebumen 

Modal asing adalah modal dari luar koperasi yang berasal dari anggota, 

koperasi lainnya, bank/ lembaga keuangan. Menurut Riyanto (2001:23) 

beranggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama dibangun atas 

dasar modal sendiri, yaitu modal tahan resiko. Maka aturan dalam struktur 

finansial menetapkan bahwa besarnya modal asing dalam keadaan bagaimanapun 

tidak boleh melebihi besarnya modal asing. 
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Apabila KUD menggunakan modal pinjaman lebih besar dalam 

menjalankan usahanya, maka akan sangat merugikan. 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 

koperasi KUD harus benar-benar memperhatikan struktur financial dan struktur 

modal yang tepat dalam menjalankan usahanya. Jadi, modal asing sangat 

bermanfaat bila keberadaanya dapat meningkatkan rentabiltas usaha bagi 

koperasi. Atau dengan kata lain persentase rentabilitas lebih tinggi dari persentase 

suku bunga yang harus dibayar.  

Berikut daftar modal asing yang diperoleh KUD di Kabupaten Kebumen 

pada tahun 2007-2008 : 

Tabel 4.2. 

Daftar Modal Asing yang diperoleh KUD di Kab. Kebumen 

    (Rp. 000)

No KUD 

Modal Asing 

Rata-rata Tahun 2007 Tahun 2008 

1 Sri Mulyo               82,173

                 

106,771                94,472  

2 Karya Dadi               68,161

                   

69,158                68,660  

3 Sedyo Tomo             175,658

                 

184,000              179,829  

4 Sri Waluyanig Tani               89,665                                 93,074  
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96,483  

5 Sinar Harapan             296,253

                 

378,680              337,467  

6 Restu Tani             328,764

                 

354,320              341,542  

7 Rahmat Widodo               15,485

                 

246,780              131,132  

8 Karya handayani             582,453

                 

677,403              629,928  

9 Kuat Widodo               41,862

                 

488,629              265,246  

10 Slamet             596,010

                 

638,686              617,348  

11 Sri Utami               30,453

                   

28,617                29,535  

12 Mars             266,823

                 

284,250              275,537  

13 Baru               21,968

                   

29,294                25,631  

14 Subur             412,658

                 

406,382              409,520  

15 Usaha Karya Tani             442,684

                   

56,254              249,469  
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16 Mino Pawurni             562,965

                   

60,106              311,535  

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.2, diperoleh grafik sebagai berikut: 

Gambar 3. Grafik Modal Asing  

Berdasarkan gambar 3, terdapat 7 KUD yang mempunyai modal asing di 

bawah nilai rata-rata modal asing pada KUD Kabupaten Kebumen Rp. 

253.745.240 (lampiran 6). Sedangkan 9 KUD memiliki modal asing diatas nilai 

rata-rata. Diharapkan KUD Kabupaten Kebumen mampu menambah dan 

mengoptimalkan modal asing dari berbagai sumber untuk menambah modal 

menjalankan usaha koperasi. Dengan bertambahnya modal, nantinya akan 

memperluas usaha yang dijalankan koperasi untuk dapat meningkatkan laba atau 

sisa hasil usaha (SHU). 

4.1.2.3. Keadaan Volume Usaha pada KUD di Kabupaten Kebumen 

Koperasi melakukan kegiatan usahanya melalui unit usaha yang 

dijalankan. Peneliti mengambil obyek penelitian pada KUD Kabupaten Kebumen 

-
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yang mempunyai unit usaha lebih dari dua, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit 

usaha pertokoan, dan unit usaha persewaan. Dalam rangka memperoleh 

keuntungan, KUD harus melakukan kegiatan operasional. Dengan melakukan 

kegiatan operasional, maka koperasi akan memperoleh pendapatan. Pendapatan 

tersebut diperoleh dari adanya kegiatan penjualan/ pembelian koperasi.  

Volume usaha adalah total nilai pendapatan/ penjualan barang maupun 

jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Jadi, volume usaha akan menentukan 

pendapatan koperasi. Semakin besar jumlah transaksi usaha, semakin besar pula 

volume usaha yang dijalankan. Secara umum penjualan bagi perusahaan 

merupakan keberhasilan untuk maju. Hal ini berlaku juga bagi koperasi, terutama 

yang bergerak dalam bidang pertokoan dan persewaan atau bahkan koperasi 

tersebut memproduksi jenis barang tertentu.  

Berikut daftar volume usaha yang diperoleh KUD di Kabupaten Kebumen 

pada tahun 2007-2008 : 

Tabel 4.3 

Daftar Volume Usaha yang diperoleh KUD di Kab. Kebumen 

    (Rp. 000)

No KUD 

Volume Usaha 

Rata-rata Tahun 2007 Tahun 2008

1 Sri Mulyo 

                  

184,424          212,275          198,350  

2 Karya Dadi 

               

1,867,645       2,199,618       2,033,632  
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3 Sedyo Tomo 

                  

211,705       3,084,030       1,647,868  

4 Sri Waluyanig Tani 

                  

298,289          360,520          329,405  

5 Sinar Harapan 

               

1,502,324       1,689,940       1,596,132  

6 Restu Tani 

               

1,029,205       1,294,193       1,161,699  

7 Rahmat Widodo 

               

1,247,894          138,026          692,960  

8 Karya handayani 

                  

970,229       1,323,566       1,146,898  

9 Kuat Widodo 

               

1,122,614       1,204,289       1,163,452  

10 Slamet 

               

2,996,589       2,896,877       2,946,733  

11 Sri Utami 

                    

90,934          878,200          484,567  

12 Mars 

                  

557,480          623,214          590,347  

13 Baru 

               

1,845,138       1,980,920       1,913,029  

14 Subur                     4,412,170       4,106,709  
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3,801,247  

15 Usaha Karya Tani 

               

1,150,596       1,286,550       1,218,573  

16 Mino Pawurni 

                  

987,843       1,068,068       1,027,956  

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4. Grafik Volume Usaha 

Berdasarkan gambar 4, sebagian besar volume usaha yang dimiliki KUD 

Kabupaten Kebumen dibawah nilai rata-rata. Terdapat 10 KUD yang volume 

usahanya dibawah  nilai rata-rata volume usaha pada KUD Kabupaten Kebumen 

sebesar Rp. 1.391.144.000 (lampiran 6). KUD Subur memiliki volume usaha 

tertinggi dan KUD Sri mulyo memiliki volume usaha terendah. Diharapkan KUD 

Kabupaten Kebumen dapat memperluas dan mengoptimalkan usaha yang telah 

dijalankan koperasi. Semakin luas usaha yang dijalankan akan memperbanyak 
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kegiatan transaksi pembelian maupun penjualan barang/ jasa, yang nantinya akan 

berpengaruh pula terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU) koperasi tersebut. 

4.1.2.4 Keadaan Sisa Hasil Usaha pada KUD di Kabupaten Kebumen 

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan keuntungan yang diperoleh koperasi 

selama satu tahun setelah dikurangi dengan beban-beban, penyusutan-penyusutan, 

dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan. Besarnya SHU yang 

diperoleh koperasi setiap tahunnya sebagai sebagai pertanda bahwa koperasi telah 

dikelola secara profesional. Pengelolaan yang profesional akan menumbuhkan 

informasi yang relevan dan dapat diandalkan, sehingga koperasi mempunyai 

laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tahannya dalam RAT 

masing-masing koperasi. 

Peningkatan/ penurunan perolehan sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting yang menentukan 

perolehan SHU yaitu besarnya modal yang dihimpun oleh koperasi untuk 

menjalankan usahanya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Iramani 

(1997) bahwa pencapaian SHU dari suatu koperasi tidak hanya tergantung pada 

aspek volume usahanya, melainkan pada koperasi tersebut tersedia modal yang 

mencukupi. Baik modal yang berasal dari simpanan para anggota (modal sendiri) 

maupun modal yang digali dari luar. 

Berikut ini adalah daftar besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh KUD di 

Kab. Kebumen pada tahun 2007-2008 : 
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Tabel 4.4 

Daftar Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh KUD di Kab. Kebumen 

    (Rp. 000)

No KUD 

SHU 

Rata-rata Tahun 2007 Tahun 2008 

1 Sri Mulyo 

                      

2,274  

                  

4,013               3,144 

2 Karya Dadi 

                      

1,233  

                  

2,412               1,823 

3 Sedyo Tomo 

                    

21,516  

                

23,208             22,362 

4 Sri Waluyanig Tani 

                      

2,922  

                  

3,068               2,995 

5 Sinar Harapan 

                    

46,413  

                

48,243             47,328 

6 Restu Tani 

                    

23,227  

                

24,264             23,746 

7 Rahmat Widodo 

                      

8,287  

                  

9,102               8,695 

8 Karya handayani 

                    

14,512  

                

16,824             15,668 

9 Kuat Widodo 

                      

5,511  

                  

5,543               5,527 



54 
 

 

10 Slamet 

                    

81,964  

                

83,758             82,861 

11 Sri Utami 

                      

8,724  

                

10,286               9,505 

12 Mars 

                    

12,243  

                

13,260             12,752 

13 Baru 

                      

4,286  

                  

4,045               4,166 

14 Subur 

                    

52,970  

                

54,480             53,725 

15 Usaha Karya Tani 

                    

10,373  

                

12,371             11,372 

16 Mino Pawurni 

                    

10,786  

                

11,684             11,235 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh grafik sebagai berikut: 
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Gambar 5. Grafik Sisa Hasil Usaha (SHU) 
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Berdasarkan gambar diatas, terdapat 11 KUD yang memiliki SHU 

dibawah nilai rata-rata SHU KUD  Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 

19.806.000 (lampiran 6). Sedangkan 5 KUD memiliki SHU diatas nilai rata-

rata. SHU tertinggi dicapai oleh KUD Slamet Kuwarasan, sedangkan SHU 

terendah dicapai oleh KUD Karya Dadi Adimulyo.  

4.1.3 Analisis Data  

4.1.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh modal sendiri, modal asing, dan volume usaha terhadap sisa 

hasil usaha. Dengan bantuan perhitungan SPSS for windows release 15 diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Dari hasil perhitungan koefisien regresi tersebut di atas dapat dibentuk 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = - 3058,214 + 0,007 X1 + 0,037X2 + 0,006X3  

Arti dari persamaan regresi tersebut adalah : 

Coefficientsa

-3058.214 4212.433 -.726 .474
.007 .002 .418 3.300 .003
.037 .012 .352 3.204 .003
.006 .003 .303 2.417 .022

(Constant)
Modal Sendiri
Modal Luar
Volume Usaha

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: SHUa. 
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1. Nilai konstanta bernilai negatif menunjukkan bahwa tanpa ditambahkan 

dengan variabel modal sendiri, modal asing, dan volume usaha, nilai SHU 

turun sebesar – 3058,21. 

2. Koefisien regresi modal sendiri (X1) 0,007 menunjukkan bahwa apabila ada 

kenaikan satu rupiah (Rp) modal sendiri dengan asumsi variabel yang lain 

konstan, maka akan meningkatkan jumlah SHU yang diperoleh KUD sebesar 

Rp. 0,007. 

3. Koefisien regresi modal asing/pinjaman (X2) 0,037 menunjukkan bahwa 

apabila ada kenaikan satu rupiah (Rp) modal asing dengan asumsi variabel 

yang lain konstan, maka akan meningkatkan jumlah SHU yang diperoleh 

KUD sebesar Rp. 0,037. 

4. Koefisien regresi volume usaha (X3) 0,006 menunjukkan bahwa apabila ada 

kenaikan satu rupiah (Rp) volume usaha dengan asumsi variabel yang lain 

konstan, maka akan meningkatkan jumlah SHU yang diperoleh KUD sebesar 

Rp 0,006 

4.1.3.2 Uji Hipotesis 

4.1.3.2.1 Uji F atau Uji Simultan 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan semua variabel independen (bebas) yang digunakan secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen. maka dilakukan uji F atau uji 

simultan yaitu dengan membandingkan hasil dari probabilitas value. Jika nilai 

probabilitas value < taraf signifikansi sebesar 5% maka menerima hipotesis 

alternatif (Ha). Untuk lebih jelasnya hasil uji F tersaji pada tabel 4.6 berikut: 
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Tabel 4.6 

 

 

 

 

 

Adapun kriteria penerimaan atau penolakan yaitu : 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan hasil uji F yang tersaji pada tabel 4.6, nilai signifikansi F 

sebesar 0,000 < taraf signifikan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel modal sendiri, modal asing, dan volume usaha secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel perolehan sisa hasil usaha pada KUD Kabupaten 

Kebumen, sehingga Ha diterima.  

4.1.3.2.2 Uji t atau Uji Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh dari masing -masing variabel bebas yaitu modal sendiri (X1) 

modal asing (X2) dan volume usaha (X3) terhadap sisa hasil usaha (Y) pada KUD 

di Kabupaten Kebumen. Apabila tingkat signifikansi kurang dari 5 % Ha diterima, 

berarti bahwa variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat. Hasil uji t dapat 

dilihat pada tabel 4.5 (tabel coefficients). Adapun penjelasan tingkat signifikansi 

dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut: 

ANOVAb

1E+010 3 3662290568 23.373 .000a

4E+009 28 156687787.7
2E+010 31

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Volume Usaha, Modal Luar, Modal Sendiria. 

Dependent Variable: SHUb. 
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(1) Nilai signifikansi modal sendiri sebesar 0,003 < taraf signifikan 0,05 maka 

ditarik kesimpulan variabel modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap 

variabel sisa hasil usaha, dengan demikian Ha diterima.  

(2) Nilai signifikansi modal asing  sebesar 0,003 < taraf signifikan 0,05 maka 

ditarik kesimpulan variabel modal asing berpengaruh signifikan terhadap 

variabel sisa hasil usaha, dengan demikian Ha diterima..  

(3) Nilai signifikansi volume usaha 0,022 < taraf signifikan 0,05 maka ditarik 

kesimpulan variabel volume usaha berpengaruh signifikan terhadap variabel 

sisa hasil usaha, dengan demikian Ha diterima.  

4.1.3.2.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Uji  adjusted R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan  model regresi dalam menerangkan variabel dependen. Nilai adjusted 

R  Square dapat naik apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model regresi (Ghozali, 2005:83). Dalam kenyataan nilai adjusted R Square dapat 

bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif.  

Tabel 4.7 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan perhitungan dengan program SPSS diperoleh Adjusted R 

Square sebesar 0,684 atau 68,4 %. Hal ini berarti bahwa 68,4% perolehan sisa 

Model Summaryb

.845a .715 .684 12517.49926 1.528
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Volume Usaha, Modal Luar, Modal Sendiria. 

Dependent Variable: SHUb. 
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hasil usaha pada KUD Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh faktor modal 

sendiri, modal asing/ pinjaman, dan volume usaha. Sedangkan sisanya 31,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Dari hasil 

perhitungan diatas, maka hipotesis penelitian tentang modal sendiri, modal asing, 

dan volume usaha mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan sisa 

hasil usaha (SHU) pada KUD Kabupaten Kebumen diterima. 

Selain mencari nilai R2 seperti diatas, perlu juga diketahui koefisien 

parsialnya untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Koefisien determinasi parsial (r 2 ) dapat ditentukan dari kuadrat 

besarnya koefisien korelasi (r).  

Hasil dari koefisien determinasi parsial (r 2 ), dapat dilihat pada tabel 4.8 

berikut ini:  

Tabel 4.8 

Variabel Koefisien Korelasi 

Parsial (r) 

Koefisien Determinasi Parsial 

(r 2 ) 

 

Modal sendiri 

Modal asing 

Volume usaha 

 

0,529 

0,518 

0,415 

 

 

0,2798 

0,2683 

0,1722 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi Modal 

sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) adalah 27,98%, besarnya kontribusi 

Modal asing terhadap sisa hasil usaha (SHU) adalah 26,83%, dan besarnya 

kontribusi Volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) adalah 17,22%. Jadi 

dalam penelitian ini, yang mempunyai pengaruh paling besar  terhadap sisa hasil 

usaha (SHU) yaitu Modal sendiri kemudian Modal asing. 

4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. 

Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat histogram dan residualnya 

serta melihat persebaran data pada sumbu diagonal atau grafik normal. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nol. Pengujiannya 

menggunakan grafik Normal P-Plot of Regression Standartdized Residual. 

Berikut ini hasil uji normalitas dengan bantuan program SPSS  : 

Gambar 6. Normal P-Plot of Regression Standartdized Residual 
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Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa data-data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa model regresi memiliki ditribusi data yang normal atau memenuhi asumsi 

normalitas data. 

Selain menggunakan grafik Normal P-Plot of Regression Standartdized 

Residual, penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 

sehingga diperoleh Asymp, Sign.(2-tailed) bernilai  > 0,05 atau 5%. Berarti data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Berikut disajikan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test : 

 Tabel 4.9 

 Unstandardize 

d Residual 

N 

Normal Parametersa.b                Mean 

                                              Std. Deviation 

Most Extreme                        Absolute 

Differences                            Positive 

                                              Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

32

.0000000

11896.405062

.160

.160

-.074

.908

.382

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini data 

menyebar dengan garis yang mengikuti arah garis diagonal yaitu dengan melihat 

uji Asymp.Sig.(2 tailed) diatas 0,05. Jadi, dalam penelitian ini data berdistribusi 

normal. 

4.1.3.3.2 Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui antara variabel 

independen yang satu dengan independen yang lain dalam regresi saling 

berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya 

tinggi atau bahkan nilainya satu). Uji multikolinearitas dapat diketahui dari nilai 

VIF untuk masing-masing prediktor. Suatu data dikatakan terbebas dari 

multikolinear adalah apabila nilai VIF tidak melebihi 10 atau nilai tolerance lebih 

besar dari  0,10. 

Tabel 4.10 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel  4.10, nilai tolerance dari masing-masing variabel 

adalah < 0,10 dan nilai VIF > 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model 

regresi tidak mengandung multikolinearitas. 

 

 

Coefficients a

.634 1.576

.845 1.183

.648 1.542

Modal Sendiri
Modal Luar
Volume Usaha

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: SHUa. 
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4.1.3.3.3 Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan uji Scatterplot. Berikut ini pola Scatterplot dari hasil 

perhitungan dengan program SPSS : 

Gambar 4.2 Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diperoleh titik-titik yang menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi berganda. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan program SPSS 15 diperoleh hasil 

analisis bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel modal sendiri, modal 

asing, dan volume usaha secara signifikan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha 

yaitu sebesar 68,4 % dengan ρ value 0,000. Berarti penelitian ini sesuai dengan 
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teori yang dikemukakan oleh Iramani (1997) dan Atmadji (2007) bahwa modal 

sendiri, modal asing/ pinjaman, dan volume usaha berpengaruh terhadap 

perolehan sisa hasil usaha. Oleh karena itu KUD Kabupaten Kebumen perlu 

meningkatkan pemupukan modal sendiri dan modal asing serta peningkatan 

volume usaha melalui kegiatan yang dijalankan. 

4.2.1 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha 

Setiap kegiatan usaha memerlukan modal sebagai penggerak operasional, 

Modal tersebut merupakan pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan yang dijalankan 

oleh badan usaha termasuk koperasi untuk mendapatkan hasil atau laba yang 

diinginkan. Oleh karena itu koperasi harus berusaha meningkatka modal 

usahanya. Modal usaha yang cukup akan membantu koperasi untuk  melakukan 

kegiatan usaha secara efisien. 

Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha 

sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun dan menanamkan 

modalnya dengan cara pemupukan berbagai sumber keuntungan dan banyaknya 

jumlah anggota. Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota. Modal 

anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini bertujuan 

untuk mendidik koperasi sebagai badan usaha yang mandiri dengan kekuatan 

sendiri. 

Semakin besar jumlah anggota, maka semakin besar pula modal yang 

dimiliki koperasi. Artinya, kemampuan usaha koperasi semakin beraneka ragam 

dan pada gilirannya akan memperbesar sisa hasil usaha. Usaha koperasi terutama 
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diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. 

Berarti, faktor variabel modal sendiri berpengaruh secara signifikan 

terhadap sisa hasil usaha. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Gitosudarmo (2002) bahwa dengan modal yang lebih dari cukup akan mengurangi 

resiko dan meningkatkan keuntungan/ laba. Menurut Kusmuriyanto (2003), 

partisipasi anggota dalam kontribusi modal berpengaruh terhadap pemupukan 

modal sendiri sehingga nantinya akan meningkatkan penghasilan.  

4.2.2 Pengaruh Modal Asing terhadap Sisa Hasil Usaha 

Pada umumnya modal koperasi yang dihimpun dari simpanan para 

anggota, dana cadangan, dan donasi (modal sendiri) masih relatif kecil. Berkaitan 

dengan semakin luasnya usaha yang dijalankan, koperasi memerlukan tambahan 

modal dari luar untuk kegiatan usaha. Upaya mengatasi kekurangan modal ini 

dapat ditempuh dengan memanfaatkan modal pinjaman (kredit) sebagian alternatif 

yang tepat. Dengan adanya modal pinjaman modal ini, maka kesulitan kekurangan 

modal untuk sementara dapat teratasi. 

Menurut Atmadji (2007) modal asing sangat bermanfaat bila 

keberadaannya dapat meningkatkan rentabiltas usaha bagi koperasi. Atau dengan 

kata lain persentase rentabilitas lebih tinggi dari persentase suku bunga yang harus 

dibayar. 

Pemakaian modal asing atau modal luar  dapat meningkatkan laba (SHU) 

secara signifikan terbukti. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Iramani (1997) bahwa modal sendiri, modal asing/ pinjaman, dan volume usaha 
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berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha. Maka dari itu koperasi KUD 

harus benar-benar memperhatikan struktur finansial dan struktur modal yang tepat 

dalam menjalankan usahanya. Berarti modal asing signifikan dan berpengaruh 

terhadap perolehan sisa hasil usaha pada KUD Kabupaten Kebumen. 

4.2.3 Pengaruh Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha 

Usaha koperasi adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat 

dengan tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhannya, maka dari itu didirikan 

koperasi. Koperasi dalam menunjang kebutuhan anggotanya harus melakukan 

kegiatan usaha. persewaan, dan usaha lainnya sesuai dengan jangkauan modal dan 

perluasan usaha koperasi. Pada umumnya KUD Kabupaten Kebumen 

menjalankan unit usaha yaitu usaha simpan pinjam, pembayaran rekening listrik, 

usaha pangan, pengadaan pupuk bagi petani, pengilingan padi dan  waserda/ 

pertokoan.  

Setiap menjalankan unit usaha, KUD memperoleh pendapatan yang 

nantinya setelah dikurangi dengan beban-beban, penyusutan, kewajiban-

kewajiban dan pajak merupakan sisa hasil usaha. Jadi, volume usaha adalah total 

nilai penjualan atau pendapatan yang diperoleh koperasi selama satu tahun buku 

yang bersangkutan. Semakin besar  volume usaha yang diperoleh koperasi maka 

akan memperbesar sisa hasil usaha. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Iramani (1997) dan Atmadji (2007). Penelitian lain yang membuktikan 

bahwa semakin besar volume usaha yang dijalankan maka laba (sisa hasil usaha) 

yang diperoleh semakin besar telah dilakukan oleh Lubuk Novi (2007)  yang 

berpedoman pada teori penelitian Iramani (1997) dan Gitosudarmo (2002).  
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Volume usaha berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan sisa hasil 

usaha. Semakin besar perolehan volume usaha, maka akan meningkatkan sisa 

hasil usaha pada KUD Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan Prinsip 

Keadilan yaitu jika jumlah transaksi koperasi besar, maka perolehan sisa hasil 

usaha juga akan besar. Sedangkan jika jumlah transaksi kecil maka penerimaan 

sisa hasil usaha juga akan kecil. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengujian hipotesis secara parsial antar variabel modal sendiri terhadap Sisa 

Hasil Usaha (SHU) menunjukkan pengaruh yang signifikan. Apabila terjadi 

kenaikan satu rupiah modal sendiri dengan asumsi variabel lain konstan, maka 

akan meningkatkan sisa hasil usaha. Jadi, dalam penelitian ini variabel modal 

sendiri berpengaruh terhadap perolehan SHU pada KUD di Kabupaten 

Kebumen. 

2. Pengujian hipotesis secara parsial antar variabel modal asing/ pinjaman 

terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

Apabila terjadi kenaikan satu rupiah modal asing/ pinjaman dengan asumsi 

variabel lain konstan, maka akan meningkatkan sisa hasil usaha. Jadi, dalam 

penelitian ini variabel modal asing/ pinjaman berpengaruh terhadap perolehan 

SHU pada KUD di Kabupaten Kebumen. 

3. Pengujian hipotesis secara parsial antar variabel volume usaha terhadap Sisa 

Hasil Usaha (SHU) menunjukkan pengaruh yang signifikan. Apabila terjadi 

kenaikan satu rupiah volume usaha dengan asumsi variabel lain konstan, maka 

akan meningkatkan sisa hasil usaha. Jadi, dalam penelitian ini variabel volume 
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usaha berpengaruh terhadap perolehan SHU pada KUD di Kabupaten 

Kebumen. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan bahwa secara bersama-

sama variabel modal sendiri, modal asing/ pinjaman, dan volume usaha 

berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada KUD di 

Kabupaten Kebumen. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa variabel modal sendiri mempunyai pengaruh yang 

paling dominan terhadap perolehan SHU pada KUD di Kabupaten Kebumen. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat  diajukan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai 

berikut  

1. Bagi KUD 

a. Usaha peningkatan sisa hasil usaha (SHU) pada KUD Kabupaten 

Kebumen hendaknya lebih diperhatikan. Perolehan SHU yang tinggi 

menunjukkan bahwa koperasi telah mampu menjalankan usahanya dengan 

baik. SHU tersebut nantinya akan digunakan sebagai tolok ukur bahwa 

rentabilitas modal sendiri sudah memenuhi standar kinerja keuangan 

koperasi. Pemupukan modal sendiri hendaknya lebih ditingkatkan lagi 

supaya KUD menjadi koperasi yang mandiri dengan bertumpuan pada 

simpanan para anggota koperasi. Jika rentabilitas modal sendiri diatas 

standar kinerja keuangan berarti koperasi tersebut telah mempunyai 

kinerja yang bagus dan berkualitas. 
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b. Penggunaan modal asing/ pinjaman hendaknya KUD Kabupaten Kebumen 

lebih optimal dengan mempertimbangkan prosentase tingkat suku bunga 

pengembalian. Dengan perolehan prosentase keuntungan lebih besar dari 

pada prosentase suku bunga pengembalian, hal ini akan meningkatkan/ 

menambah perolehan sisa hasil usaha (SHU) koperasi. 

c. KUD Kabupaten Kebumen supaya lebih meningkatkan transaksi penjualan 

barang dan jasa. Hasil dari penjualan kegiatan koperasi itu nantinya yang 

dijadikan sebagai salah satu volume usaha. Jika penjualan koperasi 

meningkat, maka pendapatan koperasi juga akan mengalami peningkatan. 

Total nilai penjualan dan pendapatan inilah yang nantinya turut 

menentukan besarnya perolehan sisa hasil usaha (SHU). 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dari hasil penelitian diketahui adanya pengaruh modal sendiri, modal 

asing, dan volume usaha secara parsial maupun simultan berpengaruh 

terhadap sisa hasil usaha pada KUD Kabupaten Kebumen. Bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti kasus yang serupa diharapkan dapat 

menambahkan variabel bebas seperti jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, 

jumlah unit koperasi, dan lainnya. 
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