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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 



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.  
 


