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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab IV ini diuraikan tentang Hubungan Anggota dan Modal Koperasi 

dengan Perolehan Sisa Hasil Usaha Koperasi Pada Primer Koperasi Tahu Tempe 

Indonesia “Handayani” di Salatiga Tahun 2008-2012. Data yang diperoleh 

meliputi anggota dan  modal koperasi serta jumlah sisa hasil usaha koperasi yang 

diperoleh dari buku pertanggungjawaban koperasi dari tahun 2008-2012 selama 

60 bulan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

analisis korelasi untuk pengujian hipotesis penelitian. 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisis korelasi dengan 

bantuan sofware SPSS version 16.0. Tahap pengujian hipotesis bertujuan untuk 

melihat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dan 

mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. 

A. TEMUAN 

Pada bagian ini penulis menyajikan hasil uji normalitas data dan 

hasil analisis korelasi antara variabel jumlah anggota (X1) dengan sisa 

hasil usaha (Y), variabel modal (X2) dengan sisa hasil usaha (Y), dan 

variabel jumlah anggota (X1), modal (X2), dengan sisa hasil usaha  (Y). 
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1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji kenormalan data. Jika 

data berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistik 

parametik, sedangkan  jika  data  tidak  berdistribusi  normal,  maka  

uji  hipotesis menggunakan statistik non parametik. Data berdistribusi 

normal jika taraf signifikan hitung lebih dari taraf signifikan yang 

digunakan yaitu 0,05. 

Tabel 4.1 

Uji Normalitas Jumlah Anggota dengan Perolehan Sisa Hasil 

Usaha Pada KPRI Dwipanti dan PRIMKOPTI “Handayani” di 

Salatiga Tahun 2008-2012 

One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Anggota SHU 

N 60 60 

Normal Parameters
a
 Mean 3.9692E2 3.3990E7 

Std. Deviation 
5.99800 

3.97058E

7 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .093 .199 

Positive .093 .197 

Negative -.089 -.199 

Kolmogorov-Smirnov Z .721 1.538 

Asymp. Sig. (2-tailed) .676 .118 

a. Test distribution is Normal. 

 

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan rumus One-

Sample Kolmogrov Smirnov Test dengan perhitungan program SPSS 

for windows release 16.0 dan berdasarkan penghitungan SPSS for 

windows release bahwa harga One-Sample Kolmogrov Smirnov Test 

untuk variabel jumlah anggota diperoleh hasil 0,676. Variabel sisa 
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hasil usaha memperoleh hasil 0,118. Variabel jumlah anggota dengan 

perolehan sisa hasil usaha berdistribusi normal karena memperoleh 

hasil lebih dari 0,05. 

 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Modal Koperasi dengan Perolehan Sisa Hasil 

Usaha Pada KPRI Dwipanti dan PRIMKOPTI “Handayani” di 

Salatiga Tahun 2008-2012 

One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan rumus One-

Sample Kolmogrov Smirnov Test dengan perhitungan program SPSS 

for windows release 16.0 dan berdasarkan penghitungan SPSS for 

windows release bahwa harga One-Sample Kolmogrov Smirnov Test 

untuk variabel jumlah anggota diperoleh hasil 0,329. Variabel sisa 

hasil usaha memperoleh hasil 0,118. Variabel modal koperasi dengan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Modal SHU 

N 60 60 

Normal Parameters
a
 Mean 3.3253E9 3.3990E7 

Std. Deviation 3.72642E

8 

3.97058E

7 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .122 .199 

Positive .122 .197 

Negative -.074 -.199 

Kolmogorov-Smirnov Z .949 1.538 

Asymp. Sig. (2-tailed) .329 .118 

a. Test distribution is Normal. 
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perolehan sisa hasil usaha berdistribusi normal karena memperoleh 

hasil lebih dari 0,05. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Korelasi 

Menurut (Faenkel dan Wallen, 2008:328)“Penelitian 

korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk 

mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel 

atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut 

sehingga tidak terdapat manipulasi variabel”. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui apakah jumlah anggota dan modal 

koperasi mempunyai hubungan dengan perolehan sisa hasil usaha. 

Penghitungan uji analisis korelasi menggunakan bantuan komputer 

program SPSS for windows release 16.0 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Koefisien Korelasi antara Jumlah Anggota (X1) dengan 

Perolehan Sisa Hasil Usaha (Y) Pada Primer Koperasi Tahu 

Tempe “Handayani” di Salatiga Tahun 2008-2012. 

Variabel 

Bebas (X1) 

Variabel 

Terikat (Y) 
N 

Koefisien 

Korelasi (r) 
Signifikansi 

Jumlah 

Anggota 

Sisa Hasil 

Usaha 
60 0,295 0,022 

   Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS, 2014 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 dijelaskan sebagai 

berikut: 

Hasil perhitungan dengan SPSS menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi antara jumlah anggota dengan perolehan sisa hasil usaha 
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sebesar 0,295 dengan taraf signifikasi sebesar 0,022. Hasil itu 

menunjukkan adanya hubungan yang rendah antara jumlah anggota 

dengan perolehan sisa hasil usaha pada Primkopti “Handayani” 

tahun 2008-2012 selama 60 bulan. Hasil tersebut juga 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan karena signifikansi 

yang diporoleh tidak lebih dari 0,05.  Maka, H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara 

jumlah anggota dengan perolehan sisa hasil usaha pada Primkopti 

“Handayani” tahun 2008-2012 selama 60 bulan. Perolehan sisa 

hasil usaha yang diperoleh berhubungan dengan jumlah anggota 

yang dimiliki oleh Primkopti “Handayani”. 

Tabel 4.4 

Koefisien Korelasi antara Modal Koperasi (X2) dengan 

Perolehan Sisa Hasil Usaha (Y) Pada Primer Koperasi Tahu 

Tempe “Handayani” di Salatiga Tahun 2008-2012. 

Variabel 

Bebas (X2) 

Variabel 

Terikat (Y) 
N 

Koefisien 

Korelasi (r) 
Signifikansi 

Modal 

Koperasi 

Sisa Hasil 

Usaha 
60 0,397 0,000 

 Sumber: Hasil olah data SPSS, 2014 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 dijelaskan sebagai 

berikut: 

Hasil perhitungan dengan SPSS menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi antara modal koperasi dengan perolehan sisa hasil usaha 

sebesar 0,397 dengan taraf signifikasi sebesar 0,000. Hasil itu 

menunjukkan adanya hubungan yang rendah antara modal koperasi 
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dengan perolehan sisa hasil usaha pada Primkopti “Handayani” 

tahun 2008-2012 selama 60 bulan. Hasil tersebut juga 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan karena signifikansi 

yang diporoleh tidak lebih dari 0,05.  Maka, H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara 

modal koperasi dengan perolehan sisa hasil usaha pada Primkopti 

“Handayani” tahun 2008-2012 selama 60 bulan. Modal yang 

dimiliki Primkopti “Handayani” berhubungan dengan perolehan 

sisa hasil usaha. 

b. Uji Koefisien Korelasi Ganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui secara bersama-

sama apakah jumlah anggota dan modal koperasi mempunyai 

hubungan dengan perolehan sisa hasil usaha. Penghitungan uji 

koefisien korelasiganda menggunakan bantuan komputer program 

SPSS for windows release 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Koefisien Korelasi antara Jumlah Anggota (X1) dan Modal 

Koperasi (X2) dengan Perolehan Sisa Hasil Usaha (Y) Pada Primer 

Koperasi Tahu Tempe “Handayani” di Salatiga Tahun 2008-2012. 

 

S

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2014 

Variabel 

Bebas (X1) 

Variabel 

Bebas (X2) 

Variabel 

Terikat 

(Y) 

N 
RSquare 

Change 

Sig F 

Change 

Jumlah 

Anggota 

Modal 

Koperasi 

Sisa Hasil 

Usaha 
60 0,173 0,004 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 dijelaskan sebagai 

berikut: 

Hasil uji koefisien korelasi ganda memperoleh hasil RSquare sebesar 

0,173 dengan taraf signifikansi 0,004. Hasil itu menunjukkan 

adanya hubungan yang sangat rendah antara jumlah anggota dan 

modal koperasi dengan perolehan sisa hasil usaha pada Primkopti 

“Handayani” tahun 2008-2012 selama 60 bulan. Hasil tersebut juga 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan karena signifikansi 

yang diporoleh tidak lebih dari 0,05.  Maka, H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara 

jumlah anggota dan modal koperasi dengan perolehan sisa hasil 

usaha pada Primkopti “Handayani” tahun 2008-2012 selama 60 

bulan. Jumlah anggota dan modal koperasi memiliki hasil yang 

lebih baik apabila perhitungan dilakukan secara sendiri-sendiri. Hal 

ini terlihat dari koefisien korelasi pada variabel jumlah anggota 

yang hasilnya lebih besar jika perhitungan dilakukan sendiri. 

Variabel modal koperasi juga memperoleh hasil yang lebih besar 

ketika perhitungannya dilakukan sendiri. 
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B. Pembahasan Temuan Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah jumlah 

anggota memiliki hubungan yang signifikan dengan perolehan sisa hasil 

usaha Primkopti “Handayani” di Salatiga tahun  2008 – 2012, apakah 

modal memiliki hubungan yang signifikan dengan perolehan sisa hasil 

usaha pada Primkopti “Handayani” di Salatiga tahun 2008 – 2012 dan 

apakah jumlah anggota dan modal memiliki hubungan yang signifikan 

dengan perolehan sisa hasil usaha pada Primkopti “Handayani” di Salatiga 

tahun 2008 - 2012. Mengacu pada perumusan masalah tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jumlah anggota dan 

modal koperasi memiliki hubungan yang signifikandengan perolehan sisa 

hasil usaha pada Primkopti “Handayani” di Salatiga tahun 2008-2012 

selama 60 bulan. 

1. Hubungan Jumlah Anggota Dengan Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada 

Primkopti “Handayani” Di Salatiga Tahun 2008-2012 

Jumlah anggota memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perolehan sisa hasil usaha namun, jumlah anggota yang dimiliki oleh 

Primkopti “Handayani” mempunyai kategori yang rendah. Hal ini 

terjadi karena dalam kurun waktu 60 bulan anggota aktif berpartisipasi 

dalam pembelanjaan maupun melakukan pinjaman di koperasi hanya 

pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada saat kenaikan kelas atau tahun 

ajaran baru dan menjelang hari raya idul fitri. Sisa hasil usaha yang 
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diperoleh pada saat menjelang kenaikan kelas atau tahun ajaran baru 

dan menjelang hari raya idul fitri selalu meningkat pesat. 

Anggota Primkopti “Handayani” harus diberi dorongan yang kuat 

supaya aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Selain itu anggota 

juga harus mempunyai semangat yang tinggi dalam memajukan 

koperasi. Anggota koperasi berhak menerima sisa hasil usaha sesuai 

dengan jasa yang telah diberikan kepada koperasi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat R.M. Ramudi Arifin(meirsyahnp.blogspot.com), 

menyatakan bahwa “dalam batas ekonomi, kesejahteraan 

seseorang/masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang 

diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan 

pendapatan anggota”. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota 

Koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil 

dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota. 

 

2. Hubungan Modal Koperasi Dengan Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada 

Primkopti “Handayani” Di Salatiga Tahun 2008-2012  

Modal Koperasi memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perolehan sisa hasil usaha namun, memiliki tingkat hubungan yang 

rendah. Hal ini ini disebabkan lebih banyak modal yang berasal dari 

luar koperasi (modal pinjaman) dibanding dengan modal yang berasal 
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dari anggota. Dalam permodalan anggota tidak berperan banyak karena 

modal luar (modal pinjaman) lebih banyak. 

Meskipun koperasi bukan merupakan kumpulan modal,namun 

sebagai suatu badan usaha maka didalam menjalankan usahanya 

koperasi memerlukan modal. Modal merupakan dana yang akan 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan koperasi. Modal koperasi 

terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi / 

hibah, dan modal pinjaman. Modal dalam koperasi harus digunakan 

seefektif dan seefisien mungkin oleh pengurus koperasi. Optimalisasi 

penggunaan dana merupakan cara untuk mencapai tujuan manajemen 

keuangan dalam koperasi. Optimalisasi penggunaan modal akan dapat 

memaksimisasi profit atau SHU dan pada gilirannya akan dapat 

memaksimisasi kesejahteraan anggota. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Subandi (2011 : 81) yang 

menyatakan : “kepada modal hanya diberikan balas jasa terbatas, 

koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk 

membiayai usahanya secara efisien, usaha-usaha dari koperasi harus 

dapat membantu pemupukan modal baru. Hal ini bisa dilakukan 

dengan menahan sebagian dari sisa hasil usaha (SHU) dan tidak 

membagikan semua kepada anggota”. 
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3. Hubungan antara Jumlah Anggota dan Modal Koperasi Dengan 

Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Primkopti “Handayani” Tahun 2008-

2012 

Jumlah anggota dan modal koperasi secara bersama-sama memiliki 

hubungan yang signifikan dengan perolehan sisa hasil usaha. 

Hubungan antara jumlah anggota dan modal koperasi mempunyai 

kategori yang sangat rendah. Hal ini di sebabkan karena jumlah 

anggota yang dimiliki koperasi tidak selalu berperan aktif dalam 

pembelanjaan di koperasi dan hanya berpartisipasi aktif melakukan 

pinjaman pada bulan-bulan tertentu yaitu pada saat kenaikan kelas atau 

tahun ajaran baru dan menjelang hari raya idul fitri. Sedangkan, modal 

yang dimiliki koperasi selama 60 bulan lebih banyak modal luar 

(modal pinjaman) dibandingkan dengan modal sendiri yang berasal 

dari simpanan anggota, cadangan dan hibah. Akan tetapi dengan 

jumlah anggota dan modal yang cenderung tetap sisa hasil usaha yang 

diperoleh mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan, hal ini 

dipicu oleh partisipasi anggota yang aktif berpartisipasi melakukan 

pinjaman ke koperasi pada saat-saat tertentu.  

Kelangsungan usaha sebuah koperasi tentunya tidak lepas dari 

peran aktif para anggotanya, baik itu dalam bentuk moril maupun 

materi.Semakin banyak jumlah anggota koperasi yang menyimpan 

dananya padakoperasi, diharapkan akan meningkatkan volume 

kegiatan koperasisehingga akan meningkatkan sisa hasil usaha yang 
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akan diperolehkoperasi, yang pada akhirnya diharapkan pula akan 

meningkatkan gerakan kegiatan yang dijalankan. SHU yang diterima 

setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang 

diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan 

anggotakoperasi. 

Hai ini sesuai dengan pendapat M. Firdaus, dkk (2002:55) 

“Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, 

sehingga jumlah anggota koperasi sangat menentukan jumlah modal 

yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh 

kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi 

organisasi maupun dari segi ekonomis. Koperasi dikelola dan dibiayai 

oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya 

pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para 

anggota”. 

 

 

 

 

 

 

 




