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SARI 
 

Nur Azizah. 2005. Pengaruh Modal terhadap Peningkatan Perolehan SHU pada 
KPRI Al-Ikhlas MAN I Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Modal, Layanan,  SHU. 

Modal mempunyai peranan penting untuk menjalankan kegiatan usaha di 
koperasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain: (1) Adakah 
pengaruh modal terhadap peningkatan SHU KPRI Al-Ikhlas MAN I Semarang?. 
(2) Seberapa besar pengaruh modal terhadap peningkatan SHU KPRI Al-Ikhlas 
MAN I Semarang? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pengaruh modal 
terhadap peningkatan SHU KPRI Al-Ikhlas MAN I Semarang;; (2) besarnya 
pengaruh modal terhadap peningkatan SHU KPRI Al-Ikhlas MAN I Semarang.   
 Populasi dalam penelitian ini adalah anggota KPRI Al-Ikhlas MAN I 
Semarang yang berjumlah 79 orang. sampel yang diambil 65 orang dengan teknik 
puposif smapling yaitu atas dasar  anggota memiliki data lengkap tentang modal 
dari tahun 2002-2004. Ada dua variabel yang dikaji dalam penelitian ini. (1) 
modal dan (2) SHU sebagai variabel terikat. Alat pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi untuk memperoleh data modal dan SHU, serta 
menggunakan angket untuk mengungkap layanan. Data yang dikumpulkan 
dianalisis dengan deskriptif persentase dan analisis regresi linier dengan 
menggunakan program statistik SPSS.  
Hasil analisis regresi diperoleh thitung sebesar 3,514 > ttabel (2,00) dengan 
probabilitas 0,001 < 0,05 yang berarti ada pengaruh positif perkembangan modal 
terhadap peningkatan perolehan SHU anggota KPRI Al Ikhlas MAN I Semarang. 
Semakin tinggi perkembangan modal anggota koperasi maka perputaran koperasi 
akan semakin lancar dan akan memperoleh pendapatan yang salah satunya 
dialokasikan ke SHU anggota. Besarnya pengaruh perkembangan modal terhadap 
peningkatan perolehan SHU anggota KPRI Al Ikhlas MAN I Semarang adalah 
16,4%, selebihnya 83,6% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modal secara nyata 
berpengaruh positif terhadap peningkatan perolehan SHU KPRI Al-Ikhlas MAN I 
Semarang. Untuk memenuhi modal koperasi pengurus harus lebih aktif 
menggerakkan anggotanya untuk berperan serta dalam pemupukan modal 
koperasi dengan jalan mengajak anggota menaikkan jumlah simpanan pokok dan 
wajib. Kepada peneliti lain hendaknya melakukan penelitian serupa dengan 
menambah variabel lain di luar penelitian ini, mengingat masih banyak faktor  lain 
yang berpengaruh terhadap peningkatan perolehan SHU. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan  bahwa salah 

satu tujuan negara  Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, baik 

material maupun spiritual. Pembangunan nasional merupakan pembangunan 

seluruh masyarakat Indonesia disegala bidang. Dari pembangunan ini 

diharapkan dapat tercipta suatu keadilan dan kemakmuran yang merata bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) menyatakan bahwa 

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar  atas asas 

kekeluargaan”. Selanjutnya didalam penjelasan pasal 33 tercantum dasar 

demokrasi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan 

atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang 

diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, bangun 

perusahan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Pembangunan koperasi 

sebagai wadah ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan 

menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang 

sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta berakar dalam masyarakat. Koperasi 

sebagai bagian dari perekonomian nasional diharapkan menjadi badan usaha 

yang mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan 

ekonomi rakyat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.  
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Berdasarkan Undang-Undang perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 

pasal 1 dijelaskan koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan 

orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

KPRI “AL-IKHLAS” merupakan koperasi pegawai negeri yang 

berdiri pada tanggal 3 juni 1987 dengan No.badan hukum 10831/BH/V1,dan 

beranggotakan guru-guru dan karyawan  MAN 1 Semarang  dengan jumlah        

79 orang. Sesuai dengan  UU No. 25 tahun 1992  KPRI AL-IKHLAS 

dibentuk  bertujuan untuk memajukan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang maju, adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pengurus yang mempunyai 

kemampuan mengelola usaha secara professional dan kesadaran tinggi 

memperbaiki pelayanan kepada anggota..  

Pelayanan mempunyai peranan penting dalam koperasi, hal ini sesuai 

dengan penjelasan pasal 43 ayat (1)  UU No.25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian menunjukkan bagaimana pentingnya pelayanan usaha 

koperasi terutama yang diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan 

langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang anggota 

maupun kesejahteraan anggota. Dalam hubungan ini, maka pelayanan 

koperasi  harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti 
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koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan koperasi yang dapat 

meningkatkan nilai  tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada 

anggota dengan tetap mempertahankan pendapatan usaha. 

Berkaitan dengan hal tersebut,dalam usahanya koperasi harus 

memberikan layanan semaksimal mungkin melalui usaha-usaha koperasi 

sehingga kemungkinan terpenuhinya kebutuhan anggota akan 

tercapai,karena ukuran dari berhasilnya koperasi terutama adalah berapa 

banyak(dalam jenis dan volume) kebutuhan anggota dapat dilayani. Hal ini 

mengingat persaingan dalam dunia usaha yang semakin meningkat sehingga 

koperasi harus berupaya menciptakan sistem pelayanan yang baik. Dengan 

layanan yang baik dapat mempengaruhi peningkatan loyalitas anggota dalam 

berpartisipasi menggunakan jasa yang disediakan koperasi, yang pada 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan perolehan pendapatan koperasi. 

Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan diharapkan tidak hanya  terbatas 

pada lingkup anggota koperasi saja tetapi juga ditujukan untuk melayani 

kepentingan masyarakat luas agar ekspansi pasarnya bertambah, sehingga 

penghasilan koperasi jauh lebih meningkat. 

Sebagaimana koperasi pada umumnya, KPRI “AL-IKHLAS”  

sebagai wadah kegiatan ekonomi harus berusaha untuk meningkatkan 

usahanya searah dengan tujuan dan perannya bagi anggota dan masyarakat. 

Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, dalam 

menjalankan usahanya KPRI”AL-IKHLAS” tidak lepas dari masalah modal 

usaha. Modal usaha koperasi merupakan  salah satu sumberdaya yang 
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digunakan untuk menjalankan usaha, dimana modal dalam usaha koperasi  

sebagai salah satu  faktor produksi yang turut menentukan majunya suatu 

koperasi. Besar kecilnya usaha koperasi tergantung dari kemampuan 

koperasi untuk menghimpun dana baik yang berasal dari modal sendiri 

maupun modal dari pinjaman. Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok, 

Simpanan Wajib, Dana cadangan dan hibah. Sedangkan Modal Pinjaman 

dapat berasal dari : anggota, Koperasi lainnya atau anggotanya, Bank dan 

lembaga keuangan lainnya, Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta 

Sumber lain yang sah  (UU No.25 tahun 1992 pasal 41). Jelaslah faktor 

modal  dalam koperasi memegang peranan penting, dimana modal 

merupakan alat atau faktor yang berguna untuk produksi lebih lanjut 

(Arifinal Chaniago,1985:9). Oleh karena itu, penggunaan modal koperasi 

harus benar-benar efektif dan efisien berdasarkan pada disiplin rencana dan 

anggaran yang telah ada, sehingga modal koperasi dapat dikembangkan 

untuk meningkatkan pendapatan koperasi. 

Kehidupan KPRI “AL-IKHLAS”, ditunjang dari berbagai unit usaha 

yang dijalankan yaitu unit usaha simpan pinjam, pertokoan, dan sewa 

kantin.Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada satu unit usaha yaitu 

unit usaha simpan pinjam.Unit usaha simpan pinjam mempunyai konstribusi 

yang cukup besar dalam peningkatan perolehan SHU koperasi. Namun 

kendala yang dihadapi  KPRI “AL-IKHLAS” yaitu kurang tersedianya 

modal yang cukup terutama yang berasal dari anggota untuk layanan 

pinjaman pada unit Usaha Simpan Pinjam. KPRI “AL-IKHLAS” selama ini  
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hanya mampu merealisasi  pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil. Pada 

dasarnya anggota koperasi mempunyai potensi yang besar dalam 

penghimpunan dana maupun pemanfaatan pelayanan koperasi pada berbagai 

unit usaha koperasi terutama Unit Usaha Simpan Pinjam, namun KPR“AL-

IKHLAS” belum mampu memanfatkan secara maksimal peluang tersebut. 

Melihat realita ini perlu adanya suatu strategi  pengembangan modal yang 

dapat mencukupi segala kebutuhan anggotanya, yang dalam  hal ini 

pelayanan pada anggota juga perlu ditingkatkan untuk mendukung jalannya 

usaha koperasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi peningkatan 

pendapatan  koperasi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH MODAL TERHADAP 

PENINGKATAN PEROLEHAN SHU PADA KPRI“AL-IKHLAS”MAN1 

SEMARANG .  

Adapun alasan yang mendasari penelitian ini adalah: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, 

sehingga dalam kegiatan usahanya selalu mengutamakan pelayanan 

terhadap kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya. 

2. Salah satu ukuran dari berhasilnya suatu koperasi adalah banyaknya 

anggota atau masyarakat yang memperoleh layanan dari koperasi.Oleh 

karena itu koperasi harus berusaha memberikan pelayanan yang 

semaksimal mungkin sehingga kebutuhan anggota atau masyarakat dapat 

dipenuhi melalui usaha-usaha koperasi. 
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3. Bagi setiap badan usaha termasuk koperasi modal mempunyai peranan 

penting dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana modal menjadi salah 

satu  faktor yang turut menentukan maju mundurnya suatu usaha. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini  masalah yang penulis rumuskan adalah : 

1. Adakah pengaruh modal terhadap peningkatan perolehan SHU pada 

KPRI  “AL-IKHLAS” MAN I SEMARANG ? 

2. Seberapa besar pengaruh modal terhadap peningkatan perolehan  SHU  

pada KPRI “AL-IKHLAS” MAN I SEMARANG ? 

 
1.3 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian  serta untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang isi penelitian. Adapun ruang lingkup yang akan  

diteliti adalah: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dan sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseoarang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 : 74). Dalam 

penelitian ini yang dimaksud pengaruh adalah hal-hal yang dapat 

mempengaruhi koperasi dalam meningkatkan perolehan SHU, dalam hal 

ini adalah variabel modal. 
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2. Modal 

Modal adalah  harta yang dipergunakan  untuk menghasilkan 

tambahan kekayaan (Soemarso, 1995 : 45). Ditinjau dari wujudnya, 

modal adalah jumlah harta yang berwujud maupun tidak berwujud yang 

dapat dinilai dengan uang yang digunakan untuk menjalankan usaha 

(Wasis, 1983:13). 

Yang dimaksud  modal dalam penelitian ini  adalah  kekayaan 

koperasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan koperasi 

yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan 

manasuka (simpanan sukarela) yang disetorkan oleh anggota. 

3. Peningkatan  

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk meningkat 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia,1990:915). Peningkatan dalam 

penelitian ini berarti kenaikan yang dicapai. 

4. Sisa Hasil Usaha 

Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi 

yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya 

penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak (UU Nomor 25 Th. 

1992 pasal 45). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan SHU 

koperasi adalah seluruh pendapatan koperasi setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya dan kewajiban lainnya, yang diterima oleh anggota dari 

tahun 2002 sampai 2004. 
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5. KPRI 

KPRI adalah koperasi fungsional yang merupakan wadah yang 

berusaha di konsumsi yang anggotanya dilingkungan tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan anggotanya (Ninik Widiyanti,1992:110). 

Adapun yang dimaksud KPRI dalam penelitian ini adalah 

koperasi fungsional sebagai wadah usaha dibidang serba usaha yang 

angotanya  pegawai negeri terdiri dari guru dan karyawan MAN I 

Semarang. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah  adalah : 

1.4.1 Untuk mengetahui  ada tidaknya pengaruh modal terhadap 

peningkatan perolehan SHU pada KPRI ”AL-IKHLAS”  MAN1 

SEMARANG 

1.4.2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal dan pelayanan 

terhadap peningkatan perolehan SHU pada KPRI “AL-IKHLAS” 

MAN 1  SEMARANG. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan memperluas 

cakrawala pengetahuan tentang permodalan dan pelayanan dalam 

koperasi. 
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1.5.2 Bagi Almamater, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan kegiatan belajar mengajar program pendidikan 

ekonomi khususnya  prodi koperasi 

1.5.3 Bagi koperasi, hasil penelitian ini sebagai bahan informasi guna 

menentukan peningkatan modal dan pelayanan  dalam upaya 

meningkatkan pendapatan koperasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan pedoman dalam penelaahan masalah dan 

perumusan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Teori dan definisi yang akan 

digunakan dapat diperoleh melalui kegiatan penelaahan studi kepustakaan. Dalam  

melakukan penelaahan kepustakaan harus diperhatikan adanya kesesuaian dengan 

judul penelitian. Hal ini dimaksudkan aagar tidak menyimpang dari masalah  dan 

tujuan penelitian. 

 
2.1  Koperasi 

2.1.1 Pengertian Koperasi 

Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa 

Inggris  Co-Operation yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu 

maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama 

sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud 

koperasi dalam hal ini buknlah dalam arti sembarang bentuk kerjasama 

seperti itu. Yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk 

perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu 

pula. 

Definisi koperasi menurut  ILO  adalah perkumpulan orang, 

biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu 

bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-
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masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang 

diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang 

sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. 

Menurut Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul            

“The Cooperative Movement and Some of its Problem” menyatakan bahwa 

definisi koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur 

sosial. Definisi Casselman ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi 

sesungguhnya mengandung cakrawala yang luas. Hal ini berarti bahwa 

koperasi  mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan sosial. Oleh 

karena itu beberapa pakar koperasi mengatakan bahwa koperasi 

mempunyai peran ganda. 

Koperasi menurut Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan berdasarkan gotong royong. Sedangkan 

MUNKER mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong 

yang menjalankan “urus niaga”secara kumpulan, yang berazaskan konsep 

tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan 

ekonomi,bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.  

Menurut Undang-Undang pokok perkoperasian Nomor 25. tahun 

1992 pasal 1 menyatakan bahwa pengertian koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 
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Dari beberapa rumusan pengertian koperasi diatas dapat 

disimpulkan bahwa pada tiap-tiap organisasi koperasi akan terlihat paling 

tidak ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomi 

yang sama. 

2. Memiliki dan membangun satu usaha bersama 

3. Memiliki motivasi yang kukat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan 

utama dari kelompok 

4. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan 

individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama. 

Kehadiran koperasi ditengah-tengah masyarakat (khususnya 

masyarakat yang lemah sosial ekonominya) mengandung  4 karakteristik 

1. Koperasi merupakan  suatu sistem normatif (normatif system). Karena 

mekanisme yang berkembang didalamnya tidak terlepas dari pranata 

sosial budaya masyarakat itu sendiri. Koperasi  adalah manifestasi asas 

kekeluaragaan dan kegotongroyongan yang meluas melalui mekanisme 

dari, oleh dan untuk anggotanya. 

2. Koperasi adalah  mekanisme pendidikan (mechanisme of  education)  

bagi para anggotanya. Peningkatan swadaya dan peningkatan 

partisipasi  tidak terlepas dari kegiatan penyuluhan baik dalam aspek 

ekonomi maupun sosial. 

3. Koperasi sebagai organisasi ekonomi (economic organization) yang 

berwatak sosial  sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan  gotong royong. Dalam melaksanakan fungsinya 
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sebagai organisasi ekonomi koperasi selalu berorientasi kepada 

pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan swadaya dan peningkatan 

solidaritas sosial kearah  partisipasi sosial bagi para anggotanya dan 

masyakat lingkungannya. 

4. Koperasi sebagai organisasi kekuasaan (the organization of  force). 

Manakala semangat berkoperasi telah benar-benar hidup ditengah  

masyarakat (karena manfaatnya benar-benar dirasakan) maka tak 

dipungkiri bahwa koperasi dapat menjadi organisasi  kekuatan politik, 

sosial budaya dan ketahanan nasional. Bukankah suatu kebijaksanaan 

pembangunan nasional bisa disebut berhasil  apabila terjadi 

pemanfaatan  ketahanan nasional yang tercermin dalam ketahanan  

keluarga dan ketahanan individu. (Ninik Widiyanti, 2002 :18-19). 

2.1.2 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi 

1. Landasan 

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam 

menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap 

pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian 

Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan 

sebagai berikut : 

1. Landasan Idiil  : Pancasila 

2. Landasan Struktural : Undang-Undang Dasar 1945 
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2. Asas Koperasi 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 2 menetapkan 

kekeluargaan sebagai asas koperasi. Hal ini sesuai dengan pasal 33 

ayat 1 UUD 1945 yang telah dengan tegas menggariskan bahwa 

perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu 

perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

3. Tujuan Koperasi 

Menurut UU No.25 Th 1992 tentang perkoperasian  pasal 3 

disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju,  adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25 Th 1992 itu, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya 

meliputi tiga hal yaitu (1) Untuk memajukan kesejahteraan anggota, 

(2) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan (3) ikut serta 

membangun tatanan perekonomian nasional. 

2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 secara jelas telah 

menggariskan fungsi dan peran  yang harus diemban oleh koperasi dalam 

pembangunan perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah agar 

pengembanan tujuan koperasi memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu 
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maka diharapkan koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sebagai 

soko guru perekonomian nasional. 

Fungsi dan peran koperasi adalah  

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat . 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagi soko 

gurunya. 

d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

Selanjutnya agar tujuan ,fungsi dan peran koperasi dapat berhasil 

dengan baik maka usaha yang dijalankan oleh koperasi harus didasarkan 

pada prinsip-prinsip koperasi yaitu: (1) Keanggotaan terbuka.Artinya yang 

terbuka, siapa saja tidak peduli dari aliran politik apa, agama dan ras apa, 

semua dapat diterima sebagai anggota koperasi. (2) Satu orang satu suara 

artinya pengelolaan usaha dilaksanakan secara demokratis. (3) SHU dibagi 

berdasarkan jasa masing-masing anggota koperasi, artinya pembagian 

SHU berdasarkan pada partisipasi anggota yang dapat menimbulkan 
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keuntungan bagi koperasi. (4) Kegiatan harus dilakukan dengan jujur baik 

itu dari pengurusnya maupun anggotanya.  

 
2.2 Modal 

2.2.1 Pengertian Modal 

Setiap usaha sangat memerlukan modal untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak dapat berjalan 

dengan baik. Besar kecilnya lapangan usaha termasuk koperasi juga 

tergantung pada besar kecilnya modal yang dapat dihimpun. Peranan 

modal  tersebut menjadi sedemikian penting, karena tanpa modal yang 

cukup maka usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha tidak dapat 

berjalan dengan lancar. 

Modal dalam arti sempit adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai 

uang yang dipergunakan dalam membelanjai semua keperluan usaha. 

Sedangkan dalam arti luas modal adalah semua peralatan yang berupa 

uang atau barng yang diperlukan untuk menjalankan usaha lebih lanjut. 

(U.Purwanto, 1986:28). Sedangkan pengertian modal menurut Wasis 

(1983:16) adalah jumlah harta baik berwujud maupun tidak berwujud yang 

dapat dinilai dengan uang untuk menjalankan usaha.  

Modal  adalah harta yang  dipergunakan  untuk menghasilkan 

kekayaan (Soemarso, 1995 :445). Menurut Prof. Meij dalam bukunya 

Bambang Riyanto (1999 :18) pengertian modal adalah  kolektivitas dari 

barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, 

sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua 
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barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan  dalam fungsi 

produktifnya untuk  membentuk pendapatan. 

Berdasarkan berbagai rumusan modal diatas dapat kita simpulkan 

bahwa modal merupakan semua kekayaan baik berupa uang, harta tetap 

maupun tidak tetap yang dapat dinilai dengan uang serta dapat digunakan 

untuk menjalankan kegiatan usaha. 

Bagi organisasi koperasi pengertian modal adalah seperti pada 

pasal 41 ayat 1 UU No.25 Th 1992 tentang perkoperasian, bahwa modal 

koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Pengertian modal 

koperasi menurut pasal tersebut adalah pengertian modal ditinjau dari 

kedudukan atau statusnya, modal sendiri merupakan modal yang 

menanggung resiko kerugian sedangkan modal pinjaman juga merupakan 

modal yang ikut menanggung resiko kerugian. Agar permodalan koperasi 

kuat, maka modal sendiri komposisinya harus lebih besar dari modal 

pinjaman. Faktor modal dalam koperasi memegang peranan penting, 

dimana modal merupakan alat atau faktor yang berguna untuk produksi 

lebih lanjut (Chaniago, 1985:9). Bahkan dalam buku Sukses Berkoperasi 

Adi Nugroho (1996:31) menganggap modal sebagai mesin yang bisa 

menggerakkan satu usaha menuju tujuannya. Mengingat pentingnya faktor 

modal dalam suatu usaha maka koperasi harus mampu memupuk modal 

dan mengelolanya secara efektif dan efisien sehingga nantinya koperasi 

mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. 
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2.2.2 Sumber Modal 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 41, sumber 

permodalan koperasi meliputi :  

1. Modal Sendiri, terdiri dari 

a. Simpanan Pokok 

Simpanan Pokok  adalah sejumlah uang yang sama 

banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota  kepada koperasi 

pada saat masuk menjadi  anggota. Simpanan pokok tidak dapat 

diambil selama yang bersangkutan masih menjadi angota koperasi. 

b. Simpanan Wajib 

Simpanan Wajib adalah  jumlah simpanan tertentu yang 

tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi 

dalam waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib 

tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi 

anggota.    

c. Dana Cadangan 

Dana Cadangan adalah sejumlahdana yang diperoleh dari 

penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup 

kerugian koperasi bila diperlukan.  

d. Hibah. 

Hibah adalah modal yang diterima koperasi secara cuma-

cuma dari pihak lain menjadi modal sendiri ( Ing. Sukamdiyo, 

1997 :77). 
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2. Modal Pinjaman, modal ini berasal dari : 

a. Anggota 

Pinjaman ini diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang 

memenuhi syarat. 

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya 

Pinjaman dari koperasi lain yang didasari dengan perjanjian 

kerjasama antar koperasi 

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya 

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya 

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Sumber lain yang sah 

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang 

dilakukan tidak melalui penawaran secara umum 

3. Modal Penyertaan 

Menurut penjelasan pasal 42 UU No. 25 Th 1992 modal dari 

penyertaan dapat bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, 

dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi 

terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut 

menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai suara 
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dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi 

secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat 

ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang 

didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian. 

2.2.3 Jenis-Jenis Modal Koperasi 

2.2.3.1 Ditinjau dari wujudnya, modal dapat berupa 

1. Modal yang berwujud yaitu harta yang berwujud yang dapat dinilai 

dengan uang yang digunakan untuk menjalankan usaha seperti uang 

tunai, alat-alat produksi, mesin-mesin, tanah gedung. 

2. Modal tidak berwujud yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang 

menguntungkan koperasi utuk memperoleh pendapatan seperti hak 

patent, hak cipta, hak merk dagang, hak monopoli. 

(Wasis,1983:16). 

2.2.3.2 Ditinjau dari statusnya, modal koperasi terdiri dari: 

1. Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan dan tertanam didalam perusahaan untuk waktu yang tidak 

tentu (Riyanto, 1999:240). Menurut M.Tohar (1999:19) modal sendiri  

adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang ditanamkan 

dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu, sedangkan 

menurut UU No. 25 Th 1992 modal sendiri yaitu modal yang ikut 

menanggung resiko atau modal ekuitas.Yang termasuk dalam modal 

sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah.  
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Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya 

yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk 

menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama 

yang bersangkutan masih menjadi anggota (penjelasan UU No.25 Th 

1992 pasal 41 huruf a). Besarnya simpanan pokok ini ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, sehingga selama belum 

ada perubahan Anggaran Dasar, maka besarnya simpanan pokok ini 

tidak berubah. Sehingga peningkatan modal koperasi tidak mungkin 

hanya mengandalkan dari simpanan pokok anggota saja, karena modal 

baru akan bertambah kalau ada anggota baru. Oleh karena itu, modal 

sendiri perlu ditambah dengan simpanan-simpanan lainnya. 

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak 

harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam 

waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil 

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (penjelasan UU 

No.25 Th 1992 pasal 41 huruf b). Simpanan wajib ini merupakan 

andalan bagi suatu koperasi untuk meningkatkan modal sendiri. Oleh 

karena itu simpanan wajib hanya boleh diambil bila seseorang keluar 

dari keanggotaan koperasi. 

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari 

penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk 

modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan 

(penjelasan UU No. 25 Th 1992 pasal 41 huruf c). Besarnya dana 
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cadangan ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang 

bersangkutan. Maksud diadakannya dana cadangan adalah untuk 

menutup kerugian bila hal itu terjadi. Dalam kenyataannya dana 

cadangan jarang digunakan untuk menutup kerugian, oleh karena itu 

peraturan menentukan bahwa dana cadangan dapat juga digunakan 

sebagai modal usaha (Niik Widiyanti, 1995:136) 

Hibah merupakan pemberian yang tidak disertai dengan ikatan 

apapun (penjelasan UU No.25 Th 1992 pasal 41 huruf d). Hibah sering 

disebut dengan Modal Donasi karena sumber dari hibah adalah para 

donatur. Yang dikategorikan sebagi hibah pada koperasi adalah hadiah, 

penghargaan dan pemberian atau bantuan lainnya yang tidak disertai 

dengan ikatan. 

Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan 

yang utama, menurut Ninik Widiyanti (1995:136-137) hal tersebut 

karena alasan : 

(1) Alasan Kepemilikan 

Modal yang berasal dari anggota merupaakn salah satu wujud 

kepemilikan anggota koperasi terhadap koperasi beserta usahanya. 

Anggota yang memodali usaha koperasi akan lebih bertanggung 

jawab terhadap keberhasilan koperasi. 

(2) Alasan Ekonomi 

Modal yang berasl dari anggota akan dapat dikembangkan secara 

lebih efisien dan murah, karena tidak disertai dengan beban bunga. 
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(3)  Alasan Resiko 

Bila usaha-usaha dibiayai dengan modal sendiri, maka resiko yang 

ditanggung koperasi juga akan lebih kecil, khususnya pada saat 

usaha tidak berjalan dengan lancar. 

2. Modal Pinjaman 

Modal pinjaman atau modal asing adalah modal yang berasal 

dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam 

perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut 

merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali (Riyanto, 

1999:227). Modal pinjaman pada koperasi dapat berasal dari anggota, 

koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan 

lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain 

yang sah.(UU No. 25 Th 1992 pasal 41 dan penjelasannya).  

2.2.4 Fungsi dan Kegunaan modal koperasi  

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk 

kemanfaatan anggota dan sekedar mencari keuntungan (Penjelasan UU 

No. 25 Tahun 1992 pasal 1 huruf d) menurut Winardi (1997:81) modal 

sendiri dapat dipergunakan untuk : 

a. Mempertahankan likuiditas  

b. Memberikan kredit khusus 

c. Pembelian gedung-gedung kantor 

d. Menutup kerugian yang diderita 

e. Menimbulkan kepercayaan para pembeli 
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Sedangkan modal pinjaman dipergunakan karena: 

a. Perusahaan tidak cukup memiliki modal sendiri 

b. Dihindarinya campur tangan pemilik baru 

c. Penggunaan dana-dana kreditur lebih rendah biayanya 

d. Kredit merupakan dana satu-satunya yang tersedia 

Agar koperasi didalam mempergunakan modal, baik modai sendiri 

maupun modal pinjaman tidak mengalami kerugian maka pengelolaan 

modal sendiri harus dilakukan sebaik-baiknya untuk menjamin 

keamanannya. Ketidak jelasan administrasi apabila terjadi penyalah 

gunaan modal dari anggota, akan mengurangi  atau menghancurkan 

kepercayaan anggota kepada pengurus.(Ninik Wijayanti, 1989:137). 

Demikian pula tentang pengelolaan modal pinjaman arah 

penggunaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ada.Disinilah 

letak peran dari pengurus dan manajer dalam mengelola kredit, dimana 

jauh-jauh sebelummya telah disiapkan adanya perencanaan  supaya dapat 

sesuai dengan penggunaan kredit yang diterima (Ninik 

Wijayanti,1989:143).  

Keberhasilan koperasi didalam melaksanakan perannya sebagai 

badan usaha sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun 

dan menanamkan modalnya dengan cara pemupukan berbagai sumber 

keuntungan dan banyaknya jumlah anggota (Thoby Mutis,1992:40).Modal 

dari anggota bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana 

cadangan dan hibah. Hal ini tercermin bahwa koperasi sebagai badan 

usaha yang ingin mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. 
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2.3 Sisa Hasil Usaha 

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh 

dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya 

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (UU No. 25 Th 1992 

pasal 45 ayat 1). Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha 

yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang 

usaha maupun kesejahteraan. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha 

koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti 

koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang 

dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada 

anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil 

usaha yang wajar. 

Sisa Hasil Usaha pada koperasi pada hakekatnya sama dengan 

keuntungan pada badan usaha seperti Perseroan Terbatas dan dapat 

didefinisikan sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah 

dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. 

SHU pada koperasi dapat dibedakan antara SHU yang diperoleh dari usaha 

yang diselenggarakan untuk anggota dan SHU yang diperoleh dari usaha 

untuk bukan anggota. 

Menurut Undang-Undang Perkoperasian no.25 Tahun 1992 pasal 5 

ayat 1 menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasi Usaha dilakukan secara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha yang dilakkukan oleh masing-masing 

anggota kepada koperasi. Artinya, dalam pembagian sisa hasil usaha 

koperasi kepada anggota ini tidak semata-mata melihat besar kecilnya modal 

yang dimasukkan atau disetorkan kepada koperasi melainkan harus 
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sebanding dengan atau seimbang dengan transaksi usaha dan partisipasi 

modal yang diberikan  anggota kepada koperasi. Penetapan besarnya 

pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, 

ditetapkan dalam rapat anggota. 

Secara proposional, pembagian SHU adalah 25% untuk cadangan, 

30% untuk anggota menurut perbandingan banyaknya pembelian pada 

koperasi, 20% untuk anggota penyimpan (setinggi-tinginya 8% dari 

simpanan anggota), 10% untuk dana pengurus, 5% untuk dana karyawan, 

5% untuk dana pendidikan koperasi, 2,5% untuk dana sosial dan 2,5% untuk 

dana pembangunan kerja. 

Kalau koperasi juga melayani bukan anggota,maka jumlah sisa usaha 

yang diperoleh dari bukan anggota dibagi menjadi 30% untuk cadangan, 

10% untuk dana pengurus, 5% untuk karyawan, 5% untuk dana sosial dan 

50% untuk dana pembangunan daerah kerja. 

Pembagian dalam % diatas ini hanyalah berupa pedoman dan dapat 

diubah menurut keputusan rapat anggota, dengan mengingat ketentuan-

ketentuan yang berlaku (Ninik Widiyanti,1998:155-156). 

Berdasarkan Anggaran Dasar KPRI “AL-IKHLAS” No. 03/ SEK 

/KOP/ MA 01/X/1996 pembagian  SHU adalah 25% untuk cadangan, 25% 

untuk anggota menurut perbandingan jasanya, 25% untuk anggota meniurut 

perbandingan simpanannya, 10% untuk dana pengurus dan pengawas, 5% 

untuk pegawai/karyawan, 5% untuk dana pendidikan koperasi, 3,5% untuk 

dana sosial dan 1,5% untuk dana pembangunan.Namun dalam 

pelaksanaannya, pembagian SHU yang berlaku adalah 10% untuk cadangan, 

60% untuk anggota, 7% untuk pengurus, 3% untuk pengawas, 5% untuk 
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karyawan, 5% untuk pendidikan, 3% untuk dana sosial, dan 7% untuk 

pengembangan koperasi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dana-dana yang berasal 

dari pembagian SHU koperasi selama belum dicairkan atau dimanfaatkan 

digolongkan sebagai kewajiban lancar koperasi. Sedangkan dana cadangan 

koperasi sebagai penyisihan dari SHU tergolong kepada modal sendiri 

koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota karena disisihkan untuk 

tujuan pemupukan modal dan menutup kerugian koperasi. 

Pada dasarnya terdapat hubungan yang erat antara modal, pelayanan 

dan  tingkat perolehan SHU koperasi. Jika koperasi mampu menghimpun 

modal yang cukup besar untuk membiayai usahanya serta dapat 

mengelolanya secara efektif dan efisien, maka koperasi itu akan tumbuh dan 

berkembang, sehingga nantinya  diperoleh tingkat  SHU yang relatif besar.  

 
2.4 Kerangka berfikir  

Koperasi didirikan untuk membantu anggotanya dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya menuju masyarakat 

yang adil dan  makmur. Peranan koperasi sebagai wadah pusat pelayanan 

sangat dibutuhkan bagi anggotanya dalam mencukupi kebutuhan. Atas dasar 

tersebut, KPRI AL-AKHLAS  berusaha mengembangkan usaha dalam 

berbagai  unit usaha yang dijalankan. Adapun unit usaha tersebut adalah unit 

Usaha Simpan Pinjam, unit Usaha Pertokoan, dan unit Usaha Kantin. Semua 

layanan usaha ini diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota. 

Besar kecilnya usaha koperasi atau maju mundurnya usaha koperasi 

tergantung dari kemampuan koperasi yang bersangkutan untuk menghimpun 

modal, guna mengembangkan usaha yang ada demi memberikan pelayanan 
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yang maksimal kepada anggotanya. Modal KPRI  AL-IKHLAS  berasal dari  

modal sendiri yang berupa  simpanan pokok, simpanan wajib yang didukung 

oleh pinjaman dari luar koperasi  dengan harapan mampu memperlancar 

usaha koperasi. Usaha koperasi tidak cukup bila hanya mengandalkan modal 

sendiri saja. Untuk meningkatkan usaha koperasi, partisipasi anggota sangat 

diperlukan dalam mendukung  keberhasilan usaha koperasi. Oleh karena itu, 

mutu dan kualitas  pelayanan yang  baik harus diterapkan  bila koperasi 

ingin tetap mempertahankan  dan mengembangkan usaha. Dengan adanya 

sistem permodalan dan pelayanan yang baik  dari koperasi diharapkan dapat 

meningkatkan Perolehan  SHU koperasi. 

Secara sistematis kerangka berpikir diatas dapat dibuat bagan sebagai 

berikut : 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (Arikunto, 2002:64). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

1. Ada pengaruh modal terhadap peningkatan perolehan SHU Pada KPRI” 

AL-IKHLAS” MAN 1 Semarang. 

2. Seberas besar pengaruh modal terhadap peningkatan perolehan SHU 

pada KPRI”AL-IKHLAS” MAN 1 Semarang. 

 

Modal, dengan indicator:  
- simpanan pokok,  
- simpanan wajib,  
- simpanan manasuka

SHU koperasi 
- perkembangan perolehan 
  SHU anggota 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi Penelitian adalah suatu cara atau langkah yang tepat yang 

harus ditempuh dalam suatu kegiatan penelitian ilmiah guna mencapai sasaran 

yang diinginkan. Agar penelitian memperoleh hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan maka perlu menetapkan langkah-langkah tertentu yang dituangkan 

dalam metodologi penelitian  yaitu meliputi: 

2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002:108). 

Menurut Sutrisno Hadi (1994:220) populasi adalah seluruh penduduk yang 

dimaksudkan untuk diteliti.Dari pendapat lain disebutkan populasi adalah 

semua nilai  baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif 

maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok 

obyek yang jelas dan lengkap (Usman dan Setiady,2000:43). Dari beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi penelitian adalah 

keseluruhan subyek yang akan diteliti. Populasi yang dimaksud dalam 

penelitian adalah semua guru dan karyawan MAN Semarang 1 yang 

berjumlah 79 orang. 

 
2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002:109). Sedangkan sampel menurut Sudjana (1996:6) adalah sebagian 

yang diambil dari populasi. Pendapat lain menyebutkan, sample adalah 
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sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik-teknik 

tertentu (Usman dan Setiady,2000:44). Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang 

diambil untuk diteliti dalam suatu penelitian. 

Pengambilan sampel harus benar-benar dapat mewakili populasi 

yang ada artinya sampel yang diambil harus representatif. Menurut Suharsini 

Arikunto (2002:12) apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 

jika jumlah subyeknya lebih besar atau lebih dari 100 dapat diambil 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode purposive sample dengan asumsi anggota yang memiliki data 

lengkap tentang modal dari tahun 2002 sampai 2004 hanya 65 orang, maka 

jumlah sampel dalam penelitian ini ada 65 orang  

 
2.3 Variabel 

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus 

ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data.  Variabel adalah 

obyek atau apa yang menjadi titik perhatian (Arikunto, 2002:96). Adapun 

variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas atau variabel (X), yaitu sejumlah gejala atau faktor atau 

unsur yang menentukan atau mempengaruhi gejala atau faktor kedua 

yaitu variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

(X) adalah : 
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a. Modal (X1) dengan indikator 

- simpanan pokok,  

- simpanan wajib 

- simpanan manasuka (simpanan sukarela).  

2. Variabel terikat atau variabel Y yaitu sejumlah gejala atau faktor atau 

unsur yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat (Y) adalah tingkat perolehan SHU KPRI     

“AL-IKHLAS” dengan indikator perkembangan perolehan SHU anggota 

 
2.4 Metode Pengumpulan data 

2.4.1  Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan lain dan sebagainya (Suharsini 

Arikunto, 2002:135). Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data-data tentang permodalan koperasi, dan tingkat perolehan  SHU 

anggota. 

 

2.4.2 Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang digunakan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini 

sebagai pendukung atau pelengkap dari metode dokumentasi dan metode 

angket. 
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2.5 Metode Analisis Data 

Analisis Data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, terutama apabila penelitian tersebut bermaksud untuk mengambil 

kesimpulan dari masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data diperlukan 

suatu cara atau metode anlisis data. Metode analisis data digunakan untuk 

mengubah atau menganalisis data dari hasil penelitian agar dapat 

diinterpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah dipahami. 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Deskriptif Porsentase dan Analisis Regresi Berganda. 

1. Analisis Deskriptif  Porsentase 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh modal dan 

layanan terhadap perolehan SHU KPRI “AL-IKHLAS”MAN 1 

Semarang  

Rumus yang digunakan adalah 

% DP = %100xn
Ν

 

Dimana 

DP = Deskriptif  Porsentase 

N  = Skor yang diharapkan (skor ideal) 

 n  = Skor yang diperoleh ( skor empirik) 

(Moh. Ali,1987:184) 

Hasil perhitungan tersebut nantinya akan dikonsultasikan dengan 

tabel deskriptif persentase, yang dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. 
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Kategori Tingkatan dalam Persentase 

No. Rentangan Skor Kategori 

1 > 100   sangat tinggi 

2 76%-%100%  tinggi 

3 51%-75%  sedang  

4 25%-50%  rendah  

5 < 25%   sangat rendah 

2. Analisis Regresi Sederhana  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu antara modal (X1) 

terhadap perolehan SHU KPRI “AL-IKHLAS”. Selain itu untuk 

mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Persamaan regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1x1 

Keterangan 

Y  = variabel perolehan SHU 

a  = bilangan konstanta 

b1 = koefisien regresi modal 

X1  = Variabel modal 

(Algifari, 2000:85) 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan  

1. Uji Partial ( Uji-t) 
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Uji parsial dimaksudkan untuk memastikan apakahvariabel 

bebas yang terdapat dalm persamaan tersebut secara individu 

berpengaruh terhadap nilai variable terikat. Caranya dengan 

melakukan pengujian terhadap varabel bebas dengan cara 

menggunakan uji-t. 

Rumus yang digunakan adalah: 

t = 
21

2

r

nr

−

−  

Dimana 

r =  koefisien regresi 

n = banyaknya sampel 

(Algifari, 2000:57) 

Untuk mencari besarnya r2, dimana r2 adalah satu dikurangi 

rasio antara garis regresi dengan besar deviasi nilai Y observasi dari 

rata-ratanya. Atau secara matematis dapat ditulis dengan formula 

sebagai berikut: 

r 2 = 1- ( )
( ) ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

Υ−ΥΣ

Υ−ΥΣ
2

ˆ
 

Keterangan: 

r2  = besarnya koefisien determinasi 

y    = nilai variabel y 

Υ̂   =  nilai estimasi 

Υ    = nilai rata-rata varian y  
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(Algifari, 2000:46) 

Kriteria untuk menguji hipotesis adalah: 

a) Hipotesis yang diajukan 

Ho:b1=0 ; Tidak ada pengaruh modal terhadap peningkatan 

perolehan SHU. 

Ha:b1≠0  ; Ada pengaruh modal terhadap peningkatan perolehan 

SHU. 

b) Distribusi derajat kebebasan =(n-k) 

c) Taraf signifikasi 5% 

d) Uji dua sisi atau dua arah 

e) Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis adalah :  

apabila thit< ttabel maka Ha ditolak, ini berarti tidak ada 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika thit 

> ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, ini berarti ada pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, thit 

dapat dikonsultasikan dengan tingkat probabilitas 0,05.Apabila 

thit mempunyai tingkat probabilitas kurang dari 0,05 maka Ha 

diterima, jika t hit mempunyai tingkat probabilitas lebih dari 0,05 

maka Ha ditolak. 

Selain melakukan pembuktian dengan uji t, dalam regresi 

linier dianalisis pula besarnya koefisien determinasi. R2 digunakan 

untuk mengetahui sejauhmana sumbangan masing-masing variabel 

bebas. Semakin besar nilai determinasi maka semakin besar variasi 



 47

sumbangannya terhadap variabel terikatnya (Algifari, 2000:69-73). 

Dalam menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan program 

SPSS. 

Uji Asumsi Klasik 
 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 

regrersi yang diperoleh mengalami penyimpangan terhadap asumsi 

klasik atau tidak. Apabila model regresi yang diperoleh mengalami 

penyimpangan terhadap salah satu asumsi klasik yang diujikan, maka 

persamaan regresi yang diperoleh tidak efektif untuk 

mengeneralisasikan hasil penelitian yang berupa sampel ke populasi, 

karena akan terjadi bias yang artinya hasil penelitian tersebut bukan 

semata pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti tetapi ada faktor 

pengganggu lainnya yang ikut mempengaruhi. Dalam Evaluasi 

Ekonometri digunakan uji mulitikolinieritas, uji heterokedastisitas, 

sedangkan uji otokorelasi tidak diperlukan karena data dalam 

penelitian ini bukan merupakan data time series atau data yang 

menggunakan urutan waktu. 

(1) Uji Heteroskedastisitas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan berbeda antara 

satu observasi ke observasi lain. Diagnosa adanya 

heterokedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat 

dilakukan dengan uji glesjer (Algifari,2000:87).Uji glesjer 
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dilakukan dengan membuat model regresi yang melibatkan 

niali absolut residual (lel) yaitu selisih antara Y dengan Ŷ 

sebagai variable independen, terhadap semua variabel bebas. 

Jika semua variabel independen signifika secara statistik, maka 

dalam model terdapat heterokedastisitas, konsekuensinya 

model regresi yang diperoleh tidak efektif untuk menaksir 

populasi.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum KPRI Al-Ikhlas 

KPRI”AL-IKHLAS adalah koperasi yang didirikan di lingkungan 

MAN 1 Semarang. Pada tanggal 3 juni 1987 dibentuk KPRI AL-IKHLAS 

yang anggotanya guru dan karyawan MAN 1 Semarang dan melalui rapat 

anggota dibentuk kepengurusan. Melalui Notaris KPRI AL-IKHLAS telah 

berbadan hukum sejak tanggal 3 juni 1987 dengan SK Notaris 10831/BH/V1. 

4.1.1.1  Bidang Usaha 

Bidang usaha yang dijalankan oleh KPRI AL-IKHLAS adalah usaha 

simpan pinjam, sewa kantin dan pertokoan untuk melayani kebutuhan siswa. 

Usaha simpan pinjam  adalah usaha menerima simpanan dan memberikan 

pinjaman uang atau modal kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga 

yang ringan.   

Tujuan usaha simpan pinjam ini antar lain: 

1. Membantu keperluan kredit anggota  dengan syarat yang ringan. 

2. Mendidik para anggota supaya giat menabung secara teratur sehingga 

membentuk modal sendiri. 

3. Mendidik anggota hidup hemat,dengan menyisihkan sebagian dari 

pendapatan mereka 

4. Menambah pengetahuan perkoperasian. 
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4.1.1.2 Keanggotaan 

Keanggotaan dari KPRI AL-IKHLAS meliputi: (1) Warga negara 

RI;  (2) Berdomisili di kota Semarang dan sekitarnya; (3) Guru dan 

karyawan MAN 1 Semarang. Anggota mempunyai hak dan mempunyai 

kewajiban dalam keanggotaannya di KPRI AL-IKHLAS. Kewajiban 

anggota KPRI AL-IKHLAS antara lain: (1) mematuhi Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam 

Rapat Anggota; (2) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang 

diselenggarakan oleh koperasi; (3) mengembangkan dan memelihara 

kebersamaan berdasar atas kekeluargaan. Sedangkan hak anggota KPRI 

AL-IKHLAS adalah: (a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan 

memeberiakn suara dalam Rapat Anggota; (b) memilih atau dipilih 

menjadi anggota pengurus dan pengawas; (c) meminta diadakan Rapat 

Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;  (d) mengemukakan 

pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta 

maupun tidak diminta (e) memanfaatkan koperasi dan mendapatkan 

pelayanan yang sama antara sesama anggota; (f) mendapatkan keterangan 

mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran 

Dasar. 

4.1.1.3 Permodalan 

Permodalan pada KPRI AL-IKHLAS  berasal dari  simpanan 

pokok, simpanan wajib, simpanan manasuka dari anggota dan modal 

pinjaman dari anggota, koperasi atau lembaga keuangan lainnya.Simpanan 
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pokok anggota dibayarkan pada awal masuk menjadi anggota KPRI AL-

IKHLAS yang ditetapkan  sebesar Rp 30.000, dan dapat diangsur selama 4 

kali. Simpanan pokok hanya dapat diambil saat anggota keluar dari 

koperasi. Simpanan Wajib merupakan simpanan yang dibayar anggota 

setiap bulannya selama menjadi anggota yang ditetapkan sebesar Rp 

10.000,-. Simpanan Wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan 

masih menjadi anggota.Simpanan Manasuka adalah simpanan dari anggota 

yang jumlahnya menurut kerelaan anggota dan jasa simpanannya 

didasarkan atas perjanjian antara si penyimpan dengan koperasi. 

4.1.1.4 Perangkat Organisasi 

Perangkat organisasi KPRI AL-IKHLAS terdiri dari : 1) rapat 

anggota, 2) pengurus dan 3) pengawas. Rapat Angota merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan rapat anggota 

antara lain: (1) Menetapkan Anggaran Dasar koperasi; (2) menetapkan 

kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi; (3) 

menetapkan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan 

pengawas; (4) menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan 

dan belanja kopearsi; (5) menetapkan pengesahan pertanggungjawaban 

pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;  (6) menetapkan pembagian sisa 

hasil usaha (7) menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan 

pembubaran koperasi. 

Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan 

dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha 
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koperasi. Pengurus koperasi bertugas selama 3 tahun.Adapun tugas-tugas 

dari pengurus antara lain (a) mengelola koperasi dan usahanya (b) 

mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan 

dan belanja koperasi (c) menyelenggarakan rapat anggota (d) mengajukan 

laporan keuangan dan laporan pertangungjawaban pelaksanaan tugas (e) 

memelihara buku daftar anggota dan pengurus.Sedangkan wewenang 

pengurus adalah (1) mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan (2) 

memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian 

angota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar (3) melakukan 

tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai 

dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.   

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis 

tentang  hasil pengawasannya.Sedangkan wewenang dari pengawas adalah 

meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapat segala keterangan 

yang diperlukan. 

Struktur Organisasi KPRI”AL-IKHLAS” dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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4.1.2 Deskriptif Responden Penelitian 

Responden penelitian ini terdiri dari 65 orang anggota KPRI Al –

IKHLAS MAN I Semarang. Secara keseluruhan anggota KPRI ini 79 orang, 

namun hanya ada 65 orang yang menyimpan modal dan memperoleh SHU 

dari tahun 2002-2004, selebihnya merupakan anggota baru yang mulai masuk 

pada tahun 2003 dan 2004. Dari 65 responden ini diteliti tentang jumlah 

modal yang disimpan pada KPRI, SHU yang. Data tentang modal dan SHU 

diambil dengan teknik dokumentasi  
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4.1.3 Deskriptif Variabel Penelitian 

Sebagai penggambaran mengenai variabel-variabel penelitian dapat 

dilihat dari hasil analsisis statsitik deskriptif. 

Tabel 1  Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

65 -32.57 252.50 35.8601 33.9373
65 -38.16 801.86 60.2226 101.8975

Perkembangan modal
Peningkatan SHU

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

 
Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

 
4.1.4 Perkembangan Modal 

Rata-rata simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan mana suka 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata Simpanan anggota 

Mean

30000.00 378269.23 274566.92
30000.00 498261.54 381147.69
30000.00 616561.54 517855.38
30000.00 497697.44 391190.00

Tahun
2002
2003
2004
Total

Simpanan
pokok

Simpanan
wajib

Simpanan
mana suka

 
 

Rata-rata  simpanan pokok dari tahun 2002-2004 tidak mengalami 

perubahan yaitu sebesar Rp 30.000, sedangkan untuk simpanan wajib pada 

tahun 2002-2004 mengalami kenaikan, demikian juga untuk simpanan mana 

suka.  Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa rata-rata perkembangan modal yang 

disimpan pada KPRI Al-IKHLAS MAN I Semarang mecapai 35,8601% 

setiap tahunnya. Dari 65 anggota, ternyata perkembangan terkecil –32,57% 

dan terbesar 252,50%. Sebaran data tentang perkembangan modal dapat 

dilihat pada grafik berikut. 
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Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

Gambar 1. Distribusi Sebaran Perkembangan Modal 

Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa perkembangan modal dari 

setiap responden bervariasi, namun sebagian besar perkembangan modal yang 

yang dimiliki anggota di koperasi berkisar antara 10%-50%.  

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Perkembangan Modal 

28 43.1 43.1
27 41.5 84.6

6 9.2 93.8
2 3.1 96.9
2 3.1 100.0

65 100.0

<25%
25% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
> 100%
Total

Frequency Percent Cumulative Percent

 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata 43,1% anggota mempunyai 

rata-rata perkembangan modal setiap tahunnya kurang dari 25% dan 41,5% 

anggota dengan perkembangan modal antara 25% - 50%, selebihnya hanya 

9,2% dengan perkembangan modal antara 51% - 75% dan 3,1% anggota 

dengan pekembangan modal antara 76%-100% dan 3,1% anggota dengan 

perkembangan modal lebih dari 100%. 

Perkembangan modal
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Std. Dev = 33.94  
Mean = 35.9

N = 65.00
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Perkembangan modal

> 100%

76% - 100%

51% - 75%

25% - 50%

<25%

 
Sumber: Data Primer yang diolah 2005 

Gambar 2. Distribusi Frekuensi Perkembangan Modal 

4.1.5 Peningkatan SHU 

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa rata-rata peningkatan SHU 

yang diperoleh pada KPRI Al-IKHLAS MAN I Semarang mecapai 60,2226% 

setiap tahunnya. Dari 65 anggota, ternyata peningkatan terkecil terkecil –

38,16% dan terbesar 801,86%. Sebaran data tentang peningkatan SHU dapat 

dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 4. 

Diagram Batang Distribusi Frekuensi Peningkatan SHU Anggota KPRI Al 
Ikhlas MAN I Semarang 
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Berdasarkan diagram batang tersebut tampak bahwa sebagian besar 

peningkatan SHU dalam setiap tahunnya 50%-60%, meskipun ada beberapa 

angggota yang mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami kenaikan 

SHU lebih dari 100%. 

Tabel 4  Distribusi Frekuensi Peningkatan SHU pada angggota 
KPRI Al Ikhlas MAN I Semarang 

3 4.6 4.6
42 64.6 69.2
11 16.9 86.2

4 6.2 92.3
5 7.7 100.0

65 100.0

<25%
25% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
> 100%
Total

Frequency Percent Cumulative Percent

 
 

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata dari 65 anggota terdapat 

64,6% SHU anggota meningkat antara 25% - 50%, selebihnya 16,9% 

anggota meningkat antara 51%-75%, terdapat 6,2% antara 76% - 100%, 

terdapat 7,7% SHU anggota meningkat lebih dari 100%  dan 4,6% anggota 

mengalami peningkatan SHU kurang dari 25%. 

Peningkatan SHU

> 100%

76% - 100%

51% - 75%

25% - 50%

<25%

 

Gambar 5. 

Distribusi Frekuensi Peningkatan SHU Anggota KPRI Al Ikhlas MAN I 
Semarang 
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4.1.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

dengan variabel bebas perkembangan modal sedangkan peningkatan SHU 

sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi menggunakan program SPSS 

dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel 5  Hasil Analisis Regresi Pengaruh Perkembangan Modal terhadap 
Peningkatan SHU pada Anggota KPRI AL Ikhlas MAN I 
Semarang 

Coefficientsa

16.633 17.016 .977 .332

1.216 .346 .405 3.514 .001 .405

(Constant)
Perkembangan
modal

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlations

Dependent Variable: Peningkatan SHUa. 
 

 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh model regresi: 
Y = 16,633 + 1,216X 
Keterangan: 

Y  = peningkatan perolehan SHU 

X1 = Perkembangan modal 

Persamaan tersebut berarti bahwa setiap terjadi kenaikan modal sebesar 1 

satuan akan diikuti kenaikan 1,216 dari kenaikan SHU.  

Uji Hipotesis  

Hipotesis  menyatakan ada pengaruh modal terhadap peningkatan 

perolehan SHU pada anggota KPRI Al-IKHLAS MAN I Semarang.  Dari 

hasil uji t diperoleh t hit< t tab (-3,514< 2,00) dan thit> t tab ( 3,514 > (2,00) 

dengan probabilitas  0,040 < 0,05, yang berarti hipotesis  diterima karena 

signifikan. 
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Gambar 6. Daerah penerimaan hipotesis  

4.1.7 Besar Pengaruh 

Besarnya pengaruh dari masing-masing variabel perkembangan modal 

terhadap peningkatan perolehan SHU dapat dilihat dari koefisien determinasi 

yaitu sebesar 0,164 yang berarti variasi perubahan perkembangan SHU 

dipengaruhi oleh perkembangan modal sebesar 16,4%, selebihnya 83,6% dari 

faktor lain di luar kajian penelitian ini (lampiran 3). 

4.1.8 Uji Asumsi Klasik 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

relatif tetap, maka data tidak mengandung heteroskedastisitas (Imam 

Ghozali, 2001:70). Uji heterokedastisitas dapat dilihat dari uji Glesjer 

yaitu dengan meregresikan semua variabel bebas dengan nilai residual 

|e| sebagai variabel terikatnya. Hasil uji Glesjer dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

-2,00 2,00 3,514 

Daerah 
penerimaan 

Ho 

Daerah 
penolakan 

Ho 

Daerah 
penolakan 

Ho 
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Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa

1.345 .183
.104 .918

(Constant)
Perkembangan modal

Model
1

t Sig.

Dependent Variable: |e|a. 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 0,104 < ttabel 

(2,00) dengan probabilitas 0,918 > 0,05, yang berarti model regresi 

tidak mengandung heteroskedastisitas. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata rata-rata perkembangan modal 

dari anggota KPRI Al-IKHLAS MAN I Semarang sebesar 35,8601% setiap 

tahunnya, meskipun ada beberapa anggota yang mengalami penurunan dalam 

menyimpan modalnya di koperasi. Bervariasinya perkembangan modal 

anggota di koperasi, dipengaruhi oleh lamanya seseorang anggota serta 

jumlah simpanan sukarela yang anggota miliki. Besarnya modal yang dimiliki 

anggota akan berdampak pada tingkat perolehan SHU, semakin besar jumlah 

modal yang dimiliki maka akan semakin besar pula SHU yang diperoleh 

anggota setiap tahunnya. Dengan kata lain modal yang dimiliki anggota 

berbanding lurus dengan perolehan SHU anggota.  Modal merupakan salah 

satu fungsi yang sangat penting dalam menjalankan  roda kehidupan usaha. 

Bahkan  terdengar bahwa semakin besar modal semakin berhasil perusahaan 

menjalankan usahanya (Ing.Sukamdiyo, 1999:755). Dengan modal yang 

besar maka perputaran koperasi akan semakin lancar dan akan memperoleh 
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pendapatan yang salah satunya dialokasikan ke SHU anggota. Namun dalam 

suatu badan usaha koperasi harus tetap diterapkan prinsip bahwa koperasi  

merupakan badan usaha yang lebih mengutamakan layanan kepada anggota, 

sehingga dapat dikatakan bahwa modal bukanlah unsur yang penting sekali 

sebagaimana badan usaha pada umumnya, koperasi bukanlah perkumpulan 

modal tetapi perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya.    

Mengenai besarnya peningkatan SHU, anggota KPRI”AL-IKHLAS” 

rata- rata mencapai peningkatan 60,2226% setiap tahunnya,sedangkan 

peningkatan terkecil –38,16% dan terbesar 801,86%. Perbedaan peningkatan 

SHU anggota ini, di pengaruhi oleh jumlah modal anggota di koperasi serta 

jasa anggota bagi koperasi. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki 

anggota dan semakin tinggi jasa anggota bagi koperasi, pada akhirnya 

semakin tinggi pula SHU yang akan diperoleh anggota. Besarnya perolehan 

SHU anggota dapat dijadikan sebagai indikasi keaktifan anggota dalam 

berpartisipasi di koperasi. Sedangkan pengaruh yang diberikan perkembangan 

modal terhadap peningkatan SHU sebesar 16,4% (Koefisien Determinasi) dan 

sebesar 83,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Adapun faktor 

lain yang diduga mempengaruhi SHU, misalnya:  
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a) Pendapatan lain 

Pendapatan lain merupakan pendapatan lain diluar pendapatan 

pokoknya. Termasuk pendapatan lain adalah Pendapatan bunga bank, sisa 

biaya rapat anggota tahunan (RAT). 

b) Beban Usaha 

Beban usaha atau biaya  usaha juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi SHU pada koperasi, karena semakin besar biaya 

usaha koperasi, maka akan berakibat menurunnya perolehan SHU pada 

koperasi dan hal ini secara langsung berdampak pada tingkat perolehan 

SHU yang diterima oleh anggota. 

c) Skala Usaha  

Skala usaha yang dimiliki oleh suatu koperasi dapat mencerminkan 

tingkat perolehan SHU nya, semakin tinggi skala usaha yang dimiliki 

maka semakin tinggi pula SHU yang akan diterima oleh suatu koperasi.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan antara 
lain: 

1. Ada pengaruh positif perkembangan modal terhadap peningkatan 

perolehan SHU anggota KPRI Al-IKHLAS MAN I Semarang. Semakin 

tinggi perkembangan modal anggota koperasi maka perputaran koperasi 

akan semakin lancar dan akan memperoleh pendapatan yang salah satunya 

dialokasikan ke SHU anggota.  

2. Besarnya pengaruh perkembangan modal terhadap peningkatan perolehan 

SHU anggota KPRI Al-IKHLAS MAN I Semarang adalah 16,4%, 

selebihnya 83,6% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. 

3. Ada perbedaan alokasi SHU antara pelaksanaan dengan penetapan 

pembagian SHU berdasarkan Anggaran Dasar No.03 /SEK/KOP/MA 

01/X/1996 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan kepada pengurus dan 

anggota KPRI Al-IKHLAS MAN I Semarang antara lain: 

1. Untuk memenuhi modal koperasi pengurus hendaknya mengadakan Rapat 

Anggota, dimana dalam rapat anggota memutuskan dan disepakati oleh 

semua anggota untuk menaikkan jumlah simpanan pokok dan wajib. 
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2. Adanya perbedaan alokasi SHU antara pelaksanaan dengan penetapan 

pembagian SHU berdasarkan Anggaran Dasar No. 03/SEK/KOP/MA 

01/X/1996 diharapkan ada perubahan Anggaran Dasar berdasarkan 

keputusan rapat anggota  

3. Kepada peneliti lain hendaknya melakukan penelitian serupa dengan 

menambah variabel lain di luar penelitian ini, mengingat masih banyak 

faktor  lain yang berpengaruh terhadap peningkatan perolehan SHU. 
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