
PENGARUH PEMBERIAN KREDIT SIMPAN PINJAM DAN 

PERPUTARAN LIKUIDITAS TERHADAP PENDAPATAN KOPERASI 

PADA KOPERASI PASAR SERBA GUNA KABUPATEN BUNGO 

PERIODE 2011-2015 
 

Silvia Sisca 
1)

, Prof. Dr. H. Ekawarna, M.Psi 
2) 

, Dra. Refnida, M.E
 3)

 
1)

Alumni Prodi Pendidikan Ekonomi Jurusan PIPS FKIP Universitas Jambi 

Email: Silviasisca955@gmail.com 
2)

Pembimbing Utama, Dosen Pendidikan Ekonomi Jurusan PIPS FKIP Universitas Jambi 
3)

Pembimbing Pendamping, Dosen Pendidikan Ekonomi Jurusan PIPS FKIP Universitas Jambi 

 

ABSTRAK 

Koperasi Pasar (KOPPAS) Serba Guna adalah salah satu koperasi yang ada di wilayah 

Kabupaten Bungo. Kegiatan pokok KOPPAS adalah menerima simpanan dari anggota dan 

memberikan pinjaman (kredit) kepada anggota yang memerlukan dana. Koperasi ini bergerak 

dalam bidang simpan pinjam. KOPPAS Serba Guna  merupakan koperasi yang bergerak di 

lingkup instansi pasar yaitu di pasar Bungur, tepatnya berada di Jalan Kirab Remaja, 

Kelurahan batang Bungo, Kabupaten Bungo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh pemberian kredit simpan 

pinjam terhadap pendapatan koperasi pada KOPPAS Serba Guna Kabupaten, (2) Pengaruh 

perputaran likuiditas terhadap pendapatan koperasi pada KOPPAS Serba Guna Kabupaten 

Bungo, (3) Pengaruh Pemberian Kredit Simpan Pinjam dan Perputaran Likuiditas Terhadap 

Pendapatan Koperasi pada KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo. 

  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel penelitian ini adalah kredit 

simpan pinjam, perputaran likuiditas dan pendapatan. Sumber data yang digunakan di 

penelitian ini adalah sumber data sekunder. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 21.0 diperoleh t hitung variabel X1 = 

15.895 dan X2 = 17.101. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05, maka 

signifikansi X1 = 0,000 dan X2 = 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis 

yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberian kredit 

simpan pinjam (X1), perputaran likuiditas (X2) terhadap pendapatan koperasi (Y) dapat 

diterima. Untuk menjawab hipotesis ketiga, dilakukan pengujian secara bersama-sama yakni 

pengaruh pemberian kredit simpan pinjam (X1) dan perputaran likuiditas (X2) terhadap 

pendapatan (Y) terdapat pengaruh yang signifikan dengan diperoleh hasil bahwa besaran 

pengaruh  X1 sebesar 0,925 pada sig 0,00 dan X2 sebesar 0,521 pada sig 0,00. Dan R square 

0,986 atau 98,6. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

pemberian kredit simpan pinjam dan perputaran likuiditas terhadap pendapatan koperasi pada 

koperasi pasar serba guna kabupaten bungo periode 2011-2015. Dari hasil peneltian ini, 

disarankan kepada pengurus KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo untuk lebih 

memaksimalkan kredit simpan pinjam kepada anggota supaya pendapatan koperasi bisa 

memaksimalkan, karena keadaan kredit simpan pinjam dan pendapatan yang terdapat pada 

KOPPAS Serba Guna mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan. 

 

Kata Kunci: Kredit Simpan Pinjam, Perputaran Likuiditas, Pendapatan 
 

 

PENDAHULUAN 

Pada masa sekarang ataupun yang akan datang, masyarakat Indonesia khususnya 

kalangan menengah kebawah masih membutuhkan koperasi. Alasan utama kebutuhan 



tersebut adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk 

meningkatkan kekuatan penawaran, meningkatkan skala usaha bersama, pengadaan 

pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, 

pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota. Alasan lainnya adalah terdapat peluang 

yang diberikan koperasi untuk mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak berkaitan 

dengan usaha anggota) atau karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain 

(pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk praktek 

pengembangan koperasi yang telah dilakukan. 

Dengan demikian, koperasi sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan Negara Indonesia dalam mensejahterakan ekonomi rakyat Indonesia. Tujuan 

koperasi adalah memajukan kesejahterakan 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 UUD 1945, hal ini 

dijelaskan dalam Undang-Undang  No 25 tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian. 

Koperasi dapat bergerak kedalam segala kegiatan ekonomi tetapi hal ini tidak berarti 

bahwa suatu koperasi dapat bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang terlepas dari 

kepentingan-kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan. Koperasi mempunyai peran 

penting dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah dalam meningkatkan 

kesejahteraan perekonomiannya. Operasional koperasi diarahkan agar mampu mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap memberikan perhatian dan meningkatkan perannya 

dalam membantu anggota koperasi untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih 

makmur. Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi juga ikut berkembang kearah yang 

lebih maju. Akan tetapi perkembangan koperasi itu tidak serta merta merubah prinsip serta 

fungsi awal dari pembentukan koperasi. 

Usaha pengembangan koperasi merupakan salah satu hal yang sangat penting sebab 

merupakan salah satu aspek pembangunan sumberdaya manusia. Hal ini sejalan dengan ide 

koperasi itu sendiri pada waktu di kembangkan. Untuk memasyarakatkan koperasi sebagai 

suatu proses perubahan sikap masyarakat agar menerima ide operasi kemudian aktif 

berkoperasi, ada dua jalan yang dapat di tempuh yaitu: 1) Mengenal ide koperasi untuk di 

yakini, 2) Berkoperasi sambil mempelajari koperasi dari praktek. Dengan adanya koperasi di 

harapkan dapat menumbuhkan keinginan dan partisipasi masyarakat terhadap 

koperasi  sebagai salah satu jalur untuk memupuk jiwa, semangat dan sikap 

kewirakoperasian. 

Salah satu koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Bungo adalah Koperasi Pasar 

(KOPPAS). Kegiatan pokok KOPPAS adalah menerima simpanan dari anggota dan 

memberikan pinjaman (kredit) kepada anggota yang memerlukan dana. Salah satu koperasi 

yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yaitu KOPPAS Serba Guna. KOPPAS Serba 

Guna  merupakan koperasi yang bergerak di lingkup instansi pasar yaitu di pasar Bungur, 

tepatnya berada di Jalan Kirab Remaja, Kelurahan batang Bungo, Kabupaten Bungo. 

Pengembangan usaha koperasi pada dasarnya tercermin melalui sisa hasil usaha  yang 

di peroleh. Artinya apabila sisa hasil usaha yang di peroleh meningkat maka dapat di katakan 

bahwa koperasi tersebut berkembang. Sebaliknya apabila sisa hasil usaha yang di peroleh 

mengalami penurunan dalam jangka panjang maka usaha tersebut tidak berkembang 

(Mujayati, 2012). 

Dalam sebuah badan usaha, laporan keuangan merupakan gambaran yang dapat 

memberikan informasi penting baik tentang laju usaha sedang berjalan ataupun sebagai alat 

prediksi harga saham, prediksi pembagian dividen, bahkan prediksi kebangkrutan. Salah satu 

unsur laporan keuangan yang menjadi sorotan adalah pendapatan. 

Hasibuan (2015:99) menyatakan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima 

lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Penghasilan berasal dari 



hasil operasional bunga pemberian kredit, agio saham dan lain-lain. Menurut Jusup (2005:24) 

pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai 

hasil penjualan dari barang dan jasa. 

Idealnya dalam sebuah usaha dapat dikatakan dengan kondisi yang baik jika 

pendapatan diterima cenderung terus meningkat tiap tahunnya. Namun fenomena yang terjadi 

pada Koperasi Pasar (KOPPAS) Serba Guna Kabupaten Bungo dalam lima tahun belakangan 

ini cenderung tampak berfluktuasi seperti yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut: 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Koperasi Pasar Serba Guna Kabupaten Bungo Periode 2011-2015 

 

Tahun Jumlah 

Anggota 

Pendapatan Persentase 

Kenaikan 

2011 401 Rp. 521.107.134 0% 

2012 393 Rp. 558.533.327 0,07% 

2013 358 Rp. 551.443.207 -0,012% 

2014 355 Rp. 529.871.077 -0,03% 

2015 352 Rp. 557.986.976 0,05 
Sumber data: Laporan tahunan KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo 

Dari Tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa pendapatan KOPPAS Serba Guna 

Kabupaten Bungo cenderung berfluktuasi. Tabel menunjukkan bahwa jumlah anggota 5 

tahun berturut-turut selalu mengalami penurunan karena ada anggota yang 

berhenti/diberhentikan. Dan perkembangan pendapatan untuk tahun 2012 mengalami 

peningkatan sebesar 0,07 persen dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami penurunan 

sebesar -0,012 persen pada tahun 2013, kemudian untuk tahun 2014 mengalami penurunan 

kembali -0,03 persen, dan untuk tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 0,05 persen dari 

tahun sebelumnya.  

Berfluktuasi nya pendapatan dikarenakan tingkat kebutuhan seseorang terhadap dana 

mengalami fluktuasi, artinya ada saat-saat tertentu seseorang membutuhkan dana atau uang 

yang lebih guna memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian maka pendapatan yang 

diperoleh oleh KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo mengalami fluktuasi, karna 

pendapatan bersumber dari bunga pinjaman (kredit).  

Banyak faktor yang mempengaruhi turun dan naiknya pendapatan. Beberapa hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh pemberian kredit simpan 

pinjam. Wandirah dan Atmaja (2013) dan Marleni, dkk (2014) menyatakan secara signifikan 

dan positif pendapatan dipengaruhi oleh pemberian kredit simpan pinjam. 

Hal ini senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Kasmir (2014:85) yang 

menyatakan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu pemberian bunga. Dari 

penjelasan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa pendapatan koperasi berasal dari bunga 

pinjaman. 

Selain itu Summit dalam Marleni, dkk (2014) menyatakan bahwa pemberian kredit 

(pinjaman) berpengaruh positif terhadap pendapatan. Dalam arti semakin tinggi pemberian 

kredit maka semakin tinggi pula pendapatannya.  

Rekapitulasi jumlah pinjaman (kredit) pada KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo 

disajikan pada tabel 1.2 berikut: 

 

 

 

 



Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pinjaman Pada Anggota Pada Koperasi Pasar Serba Guna 

Kabupaten Bungo Periode 2011-2015 

 

Tahun Jumlah 

anggota 

Jumlah pinjaman 

2011 401 Rp. 5.556.000.000 

2012 393 Rp. 6.003.000.000 

2013 358 Rp. 5.909.500.000 

2014 355 Rp. 5.650.000.000 

2015 352 Rp. 5.911.000.000 
Sumber data: Laporan Tahunan KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dengan jumlah anggota 401 

dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 5.556.000.000. Pada tahun 2012 jumlah anggota 

menurun menjadi 393 tetapi jumlah pinjaman naik sebesar Rp. 6.003.000.000. Lalu pada 

tahun 2013 jumlah anggota menurun menjadi 358 orang dan jumlah pinjaman Rp. 

5.909.500.000. Di tahun 2014 jumlah anggota 355 orang dengan jumlah pinjaman  Rp. 

5.650.000.000. Kemudian pada tahun 2015 jumlah anggota 352 orang dan jumlah pinjaman 

sebesar  Rp. 5.911.000.000. Terlihat bahwa jumlah pinjaman KOPPAS Serba Guna 

Kabupaten Bungo cenderung berfluktuasi. 

Selain usaha simpan pinjam perputaran likuiditas juga berpengaruh terhadap 

pendapatan koperasi. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Munawir, 2007:31), sedangkan 

pendapat lain menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan aktiva untuk diubah kedalam 

bentuk tunai tanpa adanya konsesi harga yang signifikan (Home, 2005:206). Likuiditas 

(liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Likuiditas juga merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau 

kemampuan untuk memperoleh kas (John, 2005:185). 

 Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dikemukakan bahwa likuiditas ialah alat untuk 

mengukur kemampuan perusahaan/koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

dimana kewajiban jangka pendek tersebut dibandingkan dengan aktiva (lancar) yang dimiliki 

perusahaan. 

Perhitungan likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

dapat memenuhi kewajiban finansiilnya saat ditagih. Menentukan tingkat likuiditas 

perusahaan dipergunakan rasio likuiditas, antara lain : current ratio, quick ratio dan absolute 

liquidity ratio (Tampubolon, 2005:36). Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah current 

ratio karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntunan dari kreditor jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang dalam periode yang sama dengan jatuh 

tempo utang (Sawir, 2005:8). 

Dengan tingkat perputaran likuiditas koperasi yang efektif dapat mempelancar 

pendapatan koperasi dengan membandingkan aktiva lancar dengan fasiva lancar koperasi. 

Berangkat dari fenomena yang telah dikemukakan, dan belum ada penelitian yang 

mengkaji tentang pengaruh pemberian kredit simpan pinjam dan perputaran likuiditas 

terhadap pendapatan koperasi pada Koperasi Pasar (KOPPAS) Serba Guna Kabupaten 

Bungo, maka menimbulkan ketertarikan untuk mengangkat tema ini menjadi suatu kajian 

empirik. Atas dasar itulah, maka penelitian ini ingin mengkaji masalah utama yaitu 

bagaimana “Pengaruh pemberian kredit Simpan Pinjam dan perputaran Likuiditas 

Terhadap Pendapatan Koperasi Pada Koperasi Pasar (KOPPAS) Serba Guna 

Kabupaten Bungo”. 

 



KAJIAN PUSTAKA 

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan 

pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah 

satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang 

dukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan 

membelanjakan pendapatan nominalnya. Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, 

sementara harga-harga barang dan jasa tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih 

mampu membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat 

kesejahteraannya meningkat. 

Hasibuan (2015:99) menyatakan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima 

lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Penghasilan berasal dari 

hasil operasional bunga pemberian kredit, agio saham dan lain-lain.  

Jusup (2005:24) pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang 

diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan dari barang dan jasa. Harahap (2001:236) 

mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang 

dibekoperasian kepada langganan/mereka yang menerima. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah 

penghasilan yang diterima lebih besar dari pada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan 

sebagai hasil penjualan dari barang atau jasa suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan 

barang dagangan atau jasa aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode (Marleni, dkk, 

2014). 

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi 

bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota 

koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan atau biaya riil koperasi (Titik Sartika, 

2009:52). 

Dengan kata lain, pendapatan dapat juga diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan 

yang diterima pekerja, buruh atau rumah tangga, baik berupa fisik maupun non fisik selama 

dia melakukan pekerjaan pada suatu perusahaan instansi atau pendapatan selama dia bekerja 

atau berusaha. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan 

dengan jumlah yang maksimum agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksud utama 

para pekerja yang bersedia melakukan berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan 

pendapatan yang cukup baginya, sehingga kebutuhan hidupnya ataupun rumah tangganya 

akan tercapai. 

 

Pemberian kredit simpan pinjam 

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini disebut juga dengan istilah 

alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih 

dikenal dengan kredit. 

 Pengertian kredit menurut Hasibuan (2015:87) menyatakan bahwa: “Kredit 

merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh 

peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.” 

Sedangkan pengertian kredit menurut Kasmir (2014:84) adalah: “Kredit merupakan 

penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu pemberian bunga. 

Dari kedua pengertian kredit di atas dapat dikatakan bahwa kredit atau pembiayaan 

dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Dalam perjanjian kredit 

tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang 



diterapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila sidebitur ingkar janji 

terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. 

 

Perputaran likuiditas 
Menurut Kasmir (2016:314) Perputaran modal kerja (working capital turnover) adalah merupakan 

salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama perusahaan 

selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu  periode atau 

dalam suatu periode. 

Dalam Bambang Riyanto (2010:62) Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau 

berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. 

Periode perputaran modal kerja (working capital turnover period) dimulai dari saat di mana 

kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi 

menjadi kas. 

Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi 

tingkat perputarannya (turnover rate-nya). Berapa lama periode perputaran modal kerja 

adalah tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari 

modal kerja tersebut.  

Perputaran modal kerja (likuiditas) menurut Bambang Riyanto (2010:64) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

                        
        

              
 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh pemberian kredit simpan 

pinjam dan perputaran likuiditas terhadap pendapatan koperasi pada Koperasi Pasar Serba 

Guna Kabupaten Bungo. Dan menggunakan pendekatan kuantitatif karena variabel bebas dan 

variabel terikat diukur dalam bentuk angka-angka, dan kemudian dicari ada tidaknya 

pengaruh antara kedua variabel terebut. 

 Penelitian dilakukan di Koperasi Pasar (KOPPAS) Serba Guna terletak di Jalan Kirab 

Remaja, Kelurahan Batang Bungo, Kabupaten Bungo.  

 Menurut Sugiyono (2014:61) variabel adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

subjek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel 

yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau sering disebut 

variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen, sedangkan variabel dependen atau sering disebut variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas Dengan demikian, variabel bebas (X) dalam penelitian adalah pemberian kredit simpan 

pinjam (X1) dan perputaran likuiditas (X2) dan variabel terikat (Y) adalah pendapatan 

koperasi. 

 Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber pada buku laporan 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo. Data kuantitatif 

adalah jenis data yang berbentuk angka (Sugiyono 2014:23). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdapat dalam buku laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pasar 

(KOPPAS) Serba Guna Kabupaten Bungo, meliputi pendapatan koperasi yang tersedia dalam 

laporan penerimaan, pengeluaran, pembagian SHU dan neraca periode 2011-2015. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Menurut 

Sugiyono (2014:193) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 



data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang 

sudah terdapat dalam objek penelitian, yaitu melalui buku laporan Rapat Anggota Tahunan 

(RAT) KOPPAS Serba Guna kabupaten Bungo. 

 Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain: 

a. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat dan mengamati secara langsung pada objek 

yang akan diteliti. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah data-data dokumentasi yang 

didapatkan dari koperasi seperti data-data koperasi dan lain-lain. 

c. Studi pustaka 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca buku atau literatur yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

Metode Analisis 

 Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit simpan 

pinjam dan perputaran likuiditas terhadap pendapatan koperasi pada Koperasi Pasar 

(KOPPAS) Serba Guna Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut : 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

member gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum (Sugiyono, 2009:29). 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi berganda ialah analisis regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel 

bebas. Dalam penelitian ini pengujian menggunakan SPSS 21.00. model analisis ini 

digunakan untuk mengetahui besar pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat 

secara parsial maupun secara simultan (bersama-sama). Spesifikasi yang digunakan adalah: 

Y = a + βX1 + βX2 

Dimana: 

Y = Pendapatan 

a = Bilangan Konstanta 

X1 = Pemberian Kredit Simpan Pinjam 

X2 = Perputaran Likuiditas 

β = Koefisiensi Regresi 

 

Uji Hipotesis 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel indenpeden atau bebas  

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Ghozali, 2013:98). 

1. Perumusan hipotesis 

1) Ho : b1 = b2 =……………= bk = 0, artinya variabel indepeden bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Ha : b1 ≠ b2 ≠…………….≠ bk ≠ 0, artinya variabel independen secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Pengambilan keputusan 

Hipotesis yang diuji dengan program SPSS dengan menggunakan tingkat signifikansi 

sebesar 5% atau 0,05, maka kriteria pengujian menerima atau menolak hipotesis dapat 

ditentukan sebagai berikut : 



1) Jika nilai sig < 0,05 maka Ha diterima 

2) Jika nilai sig > 0,05 maka Ha ditolak 

Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel Anova pada kolom Sig. jika nilai Sig < 0,05 

maka secara bersama-sama variabel indenpeden mempengaruhi variabel dependen sehingga 

penelitian bisa diteruskan, namun apabila pada tabel Anova tidak signifikan pada 0,05 maka 

tidak perlu uji hipotesis dan penelitian tidak dapat teruskan dan dianggap gagal. 

 

Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

 Menurut Ghozali (2013:98), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

1. Perumusan hipotesis 

1) Ho : bi = 0, artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Ha : bi ≠ 0, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Pengambilan keputusan 

Hipotesis akan di uji dengan program SPSS dengan menggunakan tingkat signifikansi 

sebesar 5% atau 0,05 %, maka kriteria pengujian menerima atau menolak hipotesis dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

1) Jika nilai sig > 0,05 maka Ha ditolak 

2) Jika nilai sig < 0,05 maka Ha diterima 

Kriteria pada pengujian pada uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t 

hitung dengan nilai t tabel menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, jika nilai t hitung 

lebih besar dari t tabel maka secara individual variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen (Ha diterima dan Ho ditolak). Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai 

probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 (untuk tingkat signifikansi = 

5%), maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05 maka variabel independen secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Koefisien Determinasi 

Korelasi determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan variabel 

satu dengan variabel lainnya. Menurut Ghozali (2013:97) koefisiensi determinasi (R²) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Koefisien determinasi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R²) antara 

0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisiensi 0 (nol) berarti variabel independen sama 

sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah karena adanya variasi 

yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

Hipotesis Statistik 

 Dalam pengujian hipotesis statistik, digunakan pengujian hipotesis asosiatif, menurut 

Sugiyono (2014:103) pengujian hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Dari hipotesis ini untuk menguji adakah pengaruh pemberian kredit simpan pinjam dan 

perputaran likuiditas terhadap pendapatan koperasi. Dimana pengujian hipotesis  statistik 

dijelaskan sebagai berikut: 



Keterangan: 

H0 :   = 0   ……0 berarti tidak ada pengaruh 

Ha :   ≠ 0 ……”tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang (-) dari nol 

berarti ada hubungan,   = nilai dalam formulasi yang dihipotesiskan 

Dalam penelitan ini digunakan hipotesis sebagai berikut: 

1. H0 :  1 = 0 

Ha :  1 ≠ 0 

2. H0 :  2 = 0 

Ha :  2 ≠ 0 

3. H0 :      = 0 

Ha :      ≠ 0 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemberian kredit simpan pinjam dan perputaran 

likuiditas terhadap pendapatan koperasi pada koperasi pasar serba guna kabupaten bungo 

periode 2011-2015. 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Temuan pertama adalah terdapat pengaruh yang signifikan kredit simpan pinjam terhadap 

pendapatan. Dengan nilai signifikan 0,000 <  0,05. Sehingga disimpulkan bahwa semakin 

besar pemberian kredit simpan pinjam kepada anggota, maka akan mengakibatkan 

meningkatnya pendapatan koperasi. 

Temuan kedua penelitian ini adalah terdapat pengaruh perputaran likuiditas terhadap 

pendapatan koperasi pada koperasi Serba Guna kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara perputaran likuiditas 

terhadap pendapatan. Dengan nilai signifikansi 0,000 > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa 

jika semakin pendek periode perputaran likuiditas dalam dalam 1 tahun maka semakin baik 

pendapatannya. 

Temuan ketiga dari penelitian ini adalah  terdapat pengaruh pemberian kredit simpan pinjam 

dan perputaran likuiditas secara bersama terhadap pendapatan koperasi pada koperasi Serba 

Guna kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa besaran pengaruh 

X1 sebesar 0,925 pada sig 0,00, dan pengaruh X2 sebesar 0,521 pada sig 0,00, sehingga 

persamaan regresinya adalah: Y = 30476535,09 + 0,925 X1 + 0,521 X2. Dari persamaan 

regresi ini dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit simpan pinjam dan perputaran 

likuiditas secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan kredit simpan pinjam terhadap pendapatan koperasi 

pada KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo periode 2011-2015, Besaran pengaruh 

adalah sebesar 0,985 pada signifikan 0,000. Hal ini mengandung makna bahwa semakin 

besar kredit yang diberikan kepada anggota akan mengakibatkan semakin meningkatnya 

pendapatan koperasi. 



2. Terdapat pengaruh yang signifikan perputaran likuiditas terhadap pendapatan koperasi 

pada KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo periode 2011-2015. Besaran pengaruhnya 

adalah 0,537 pada signifikan 0,000. Hal ini berarti jika semakin pendek periode 

perputaran likuiditas dalam dalam 1 tahun maka semakin meningkat pendapatan koperasi 

tersebut. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan kredit simpan pinjam dan perputaran likuiditas secara 

bersama terhadap pendapatan koperasi pada KOPPAS Serba Guna Kabupaten Bungo 

periode 2011-2015. Kontribusi kedua variabel tersebut (nilai determinasi = 0,986) adalah 

sebesar 98,60%. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi atau rendahnya pendapatan 

koperasi disebabkan oleh kredit simpan pinjam dan perputaran likuiditas.  

 

Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran: 

1. Pihak koperasi sebaiknya lebih memaksimalkan pemberian kredit kepada anggota supaya 

pendapatan koperasi bisa memaksimalkan, karena keadaan kredit simpan pinjam dan 

pendapatan yang terdapat pada KOPPAS Serba Guna mengalami fluktuasi peningkatan 

dan penurunan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil tofik bahasan yang sama diharapkan  

dapat mengkaji lebih dalam mengenai variabel-variabel yang lain yang dapat 

mempengaruhi pendapatan koperasi. 
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