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Abstrak 

Sisa Hasil Usaha merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan anggota 

koperasi. Jumlah sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016 

mengalami fluktuasi. Faktor–faktor yang menentukan meningkat atau menurunnya sisa 

hasil usaha diantaranya adalah permodalan dan volume usaha. Apabila permodalan 

meningkat dan volume usaha koperasi meningkat, maka akan dapat meningkatkan jumlah 

sisa hasil usaha koperasi. Tetapi dari data yang diperoleh tidak demikian, pada tahun 

tertentu peningkatan permodalan dan volume usaha koperasi di Provinsi Jambi tidak 

diiringi dengan peningkatan sisa hasil usahanya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh permodalan 

terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016, 2) Untuk 

mengetahui pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi 

dari tahun 2011–2016, 3) Untuk mengetahui pengaruh permodalan dan volume usaha 

terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan bentuk asosiatif kausal. Populasi 

berjumlah 11 pusat koperasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dan semua koperasi 

dijadikan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan dari data 

deret waktu (time series) dengan cross section. Dalam penelitian ini data time series adalah 

data dari periode tahun 2011–2016, dan data cross section adalah data permodalan, volume 

usaha dan sisa hasil usaha koperasi di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data yang 

digunakan adalah data yang bersumber dari Jambi dalam Angka yang disebar oleh Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016 dan Dinas Koperasi dan UMKM 

Provinsi Jambi yang dianalisis menggunakan teknik analisis regresi data panel. 

Dari hasil analisis yang menggunakan Random Effect Model dihasilkan, (1) 

Permodalan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, yang dibuktikan dengan nilai 

probability<nilai signifikasi (0.0178<0.05). (2) Volume usaha berpengaruh terhadap sisa 

hasil usaha, yang dibuktikan dengan nilai probability>nilai signifikasi (0.0689>0.05), 

tetapi dengan nilai signifikasi 10%, nilai probability volume usaha bernilai lebih kecil 

(0.0689<0.1). (3) Permodalan dan volume usaha secara bersama–sama berpengaruh 

terhadap sisa hasil usaha, yang dibuktikan dengan nilai probability<nilai signifikasi 

(0.001817<0.05), serta nilai Adjusted R-squared (R
2
) adalah 0.155554 atau 16%. 
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Abstract 

The remaining results of the business is one way to prosper the members of the 

cooperative. The remaining amount of cooperative business in Jambi Province from 2011–

2016 has fluctuated. Factors that determine the increase or decrease of the remaining 

business results are capital and business volume. If the capital increases and the volume of 

cooperative business increases, it will be able to increase the remaining amount of 

cooperative business results. But from the data obtained is not so, in certain year increase 

in capital and volume of cooperative effort in Jambi Province not accompanied by 

increasing the rest of its business. 

The purpose of this study are: 1) To know the effect of capital on the rest of the 

cooperative business results in Jambi Province from 2011–2016, 2) To determine the effect 

of business volume on the rest of the cooperative business results in Jambi Province from 

2011–2016, 3) For know the effect of capital and business volume to the rest of the 

cooperative business results in Jambi Province from 2011–2016. 

This type of research is quantitative with a causal causal form. The population is 11 

cooperative centers in the Regency/City in Jambi Province, and all cooperatives are 

sampled. The type of data used is panel data, which is a combination of time series data 

(time series) with cross section. In this study time series data is data from 2011–2016 

period, and cross section data is data of capital, business volume and the rest of business 

result of cooperative in 11 regencies/cities in Jambi Province. The data used are data 

sourced from Jambi in Figures spread by Central Bureau of Statistics of Jambi Province 

from 2011–2016 and Department of Cooperatives and Micro, Small and Medium 

Enterprises of Jambi Province analyzed using panel data regression analysis technique. 

From result of analysis using Random Effect Model is produced, (1) Capital affects 

the rest of business result, proved by probability value<value of significance 

(0.0178<0.05). (2) The business volume has an effect on the rest of the business result, as 

evidenced by the probability value>significance value (0.0689>0.05), but with a 10% 

significance value, the probability value of the business volume is smaller (0.0689<0.1). 

(3) Capital and business volume are simultaneously affecting the remaining business 

results, as evidenced by probability value<signification value (0.001817<0.05), and the 

value of Adjusted R-squared (R
2
) is 0.155554 or 16%. 
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PENDAHULUAN 

Menurut Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992, 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. Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep 

koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial, tetapi secara lengkap telah mencerminkan 

norma–norma/kaidah–kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia (Hendar dan Kusnadi, 

2005). 

Menurut Sitio dan Tamba (2001:79) khusus yang menyangkut aspek perkoperasian, 

ada 6 aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai 



badan usaha, salah satu dari aspek dasar tersebut adalah sistem pembagian keuntungan 

(Sisa Hasil Usaha). Pasal 45 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992 

mendefinisikan bahwa sisa hasil usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi 

yang diperoleh dalam satu tahun buku dikuragi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain 

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 

Faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya sisa hasil usaha (SHU) koperasi 

adalah permodalan. Menurut Subandi (2013:81) modal koperasi penting karena dengan 

adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu untuk bersaing dengan usaha–usaha 

lain di luar koperasi. Dengan demikian, agar koperasi bisa berkembang, maka koperasi 

harus dapat memaksimalkan pernggunaan permodalan dan memperkuat aspek 

permodalannya. Dalam memperkuat permodalannya, koperasi dapat melakukan pinjaman 

melalui bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. 

Selain permodalan, volume usaha merupakan hal yang sangat penting bagi koperasi. 

Menurut Sitio dan Tamba (142:2001) volume usaha adalah total nilai penjualan atau 

penerimaan dari barang atau jasa pada suatu perode atau tahun buku yang bersangkutan. 

Untuk mendukung perekonomian kecil dan menengah di Provinsi Jambi, masih 

diperlukan pemberdayaan perkoperasian. Dalam pemberdayaan perkoperasi di Provinsi 

Jambi maka diperlukan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga hambatan–

hambatan usaha perkoperasian dapat diatasi. 

Tabel 1 Perkembangan Permodalan, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di 

Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016. 

No. Tahun 
Permodalan 

(Rp. 000) 

Volume Usaha 

(Rp. 000) 

Sisa Hasil Usaha 

(Rp. 000) 

1. 2011 233.417.442 1.172.517.960 62.688.546 

2. 2012 774.611.769 1.772.174.220 54.225.221 

3. 2013 714.283.196 2.806.390.484 60.109.974 

4. 2014 779.210.592 5.236.743.613 104.710.282 

5. 2015 779.173.092 1.587.174.333 104.710.282 

6. 2016 879.428.186 2.014.707.710 101.845.339 
           Sumber: Data Penelitian Diolah:2017 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan permodalan, 

volume usaha, dan sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016 tidak 

stabil. Terlihat pada tahun 2012 dan 2016 sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan jumlah permodalan dan volume 

usaha meningkat. Seharusnya jika permodalan dan volume usaha koperasi meningkat, 

maka sisa hasil usaha koperasi juga akan meningkat. Seperti yang dinyatakan oleh Sitio 

dan Tamba (2001:88) bahwa semakin besarnya transaksi (usaha dan modal) anggota 

dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik mengangkat judul penelitian 

“Pengaruh Permodalan dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di 

Provinsi Jambi (2011–2016) dengan Metode Regresi Data Panel”. 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif, dalam bentuk 

deskriptif asosiatif. Deskriptif assosiatif yang dimaksud adalah hubungan kausal. Menurut 



Sugiyono (2014:37) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi 

disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). 

Dalam penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai pengaruh permodalan (X1) 

dan volume usaha (X2) terhadap sisa hasil usaha (Y) koperasi di Provinsi Jambi (2011–

2016) dengan Metode Regresi Data Panel. 

2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pusat koperasi di Provinsi 

Jambi dari tahun 2011–2016, yaitu pusat koperasi yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jambi yang berjumlah 11 koperasi. 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 

2014:85). 

3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari data deret waktu 

(time series) dengan cross section. Data deret waktu (time series) adalah data dari periode 

tahun 2011–2016, dan data cross section adalah data permodalan, volume usaha dan sisa 

hasil usaha (SHU) koperasi di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 

Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder, dimana data bersumber dari 

Jambi Dalam Angka dari tahun 2011–2016 yang disebar oleh Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jambi dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengumpul data tentang permodalan, volume usaha, dan sisa hasil usaha 

(SHU) koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016. 

5. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan regresi data panel dan 

menggunakan bantuan Eviews versi 8.1. Menurut Juanda dan Junaidi (2012:179), terdapat 

3 model dalam regresi data panel, yaitu pool ordinari least square (PLS), fixed effect 

model (FEM), dan random effect model (REM). Dalam menganalisis data panel, hanya 

satu model saja yang digunakan, sehingga dilakukanlah pemilihan model. Ada 3 cara 

dalam pemilihan model, yaitu uji chow (pemilihan antara model PLS dengan FEM), uji 

langrange multiplier (pemilihan antara model PLS dan REM), dan uji hausman (pemilihan 

model FEM dan REM). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang akan dideskripsikan adalah data hasil penelitian tentang permodalan (X1), 

volume usaha (X2), dan sisa hasil usaha (Y) koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–

2016 yang bisa dilihat dari grafik dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1. Perkembangan Permodalan Koperasi–Koperasi Sekunder di  Provinsi Jambi 

dari Tahun 2011–2016. 

 
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa permodalan koperasi tertinggi terdapat di 

Kota Jambi pada tahun 2016 dengan total permodalan sebesar Rp 310.129.454.000,- 

sedangkan total permodalan terendah terdapat di Kota Sungai Penuh pada tahun 2011 yaitu 

sebesar Rp 4.661.390.000,- 

Gambar 2. Perkembangan Volume Usaha Koperasi–Koperasi Sekunder di Provinsi Jambi 

dari Tahun 2011–2016. 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa volume usaha koperasi tertinggi terdapat di 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 dengan total volume usaha sebesar Rp 
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4.067.389.652.000,- sedangkan total volume usaha terendah terdapat di Kota Sungai Penuh 

pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 293.205.000,- 

Gambar 3. Perkembangan Sisa Hasil Usaha Koperasi–Koperasi Sekunder di Provinsi 

Jambi dari Tahun 2011–2016. 

 
 

Dari grafik di atas dapat dilihat Sisa Hasil Usaha koperasi tertinggi terdapat di 

Kabupaten Merangin pada tahun 2014, 2015, dan 2016 dengan total Sisa Hasil Usaha 

sebesar Rp 23.502.671.000,- sedangkan total Sisa Hasil Usaha terendah terdapat di Kota 

Sungai Penuh pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 435.010.000,- 

Dalam penelitian ini, analisis data digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh permodalan dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi 

Jambi dari tahun 2011–2016 dengan menggunakan analisis data panel dan menggunakan 

bantuan eviews versi 8.1. 

Langkah awal yang dilakukan dalam analisis data panel adalah pemilihan model 

yang tepat yang akan digunakan dalam penelitian, antara model PLS, FEM dan, REM 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2 Hasil Estimasi Hausman Test 

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.513784 2 0.7735 

     
     Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     X1? 0.030108 0.035528 0.000057 0.4745 

X2? 0.002811 0.002845 0.000000 0.9428 

     
      Sumber:Data Penelitian Diolah:2017 
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Dari hasil estimasi Hausman Test dihasilkan nilai Probaility Cross-section random 

adalah sebesar 0.7735, nilai ini lebih besar dari nilai signifikasi α = 0.05, yang berarti 

model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah REM. 

Dari yang hasil estimasi REM, dihasilkan persamaan regresi yaitu,     
                                            , dan nilai Adjusted R-squared (R

2
) 

adalah 0.155554 atau 16%, artinya sisa hasil usaha koperasi dipengaruhi oleh permodalan 

dan volume usaha sebesar 16%, sedangkan 84% dipengaruhi oleh faktor–faktor lain tidak 

diteliti. 

Dari hasil estimasi REM diketahui bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara statistik antara permodalan terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi 

Jambi dari tahun 2011–2016, yang dibuktikan dengan nilai probability<nilai signifikasi 

(0.0178<0.05). (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara volume 

usaha terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016, yang 

dibuktikan dengan nilai probability>nilai signifikasi (0.0689>0.05), tetapi dengan nilai 

signifikasi 10%, nilai probability volume usaha bernilai lebih kecil (0.0689<0.1). (3) 

Terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara permodalan dan volume usaha 

terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016, yang 

dibuktikan dengan nilai probability (F-Statistic)<nilai signifikasi (0.001817<0.05). 

Dari hasil estimasi REM juga dihasilkan persamaan regresi untuk masing–masing 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dengan persamaan sebagai berikut: 

1. Kota Jambi 

YKTJB = 1.679.290.769,85 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_KTJB + 
0,002845*X2_KTJB 

2. Kabupaten Batanghari 

YBTHR = 1.617.529.681,52 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_BTHR + 
0,002845*X2_BTHR 

3. Kabupaten Bungo 

YBNGO = 1.477.720.006,35 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_BNGO + 
0,002845*X2_BNGO 

4. Kabupaten Merangin 

YMRGN = 9.275.032.643,78 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_MRGN + 
0,002845*X2_MRGN 

5. Kabupaten Kerinci 

YKRNC = -1.303.393.657,99 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_KRNC + 
0,002845*X2_KRNC 

6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

YTJBR = -991.161.005,633 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_TJBR + 
0,002845*X2_TJBR 

7. Kabupaten Muaro Jambi 

YMAJB = -1.533.353.997,88 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_MAJB + 
0,002845*X2_MAJB 

 



8. Kabupaten Sarolangun 

YSRGN = -2.245.599.577,69 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_SRGN + 
0,002845*X2_SRGN 

9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

YTJTM = -2.365.589.680,99 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_TJTM + 
0,002845*X2_TJTM 

10. Kabupaten Tebo 

YTBO = -2.773.668.629,83 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_TBO + 
0,002845*X2_TBO 

11. Kota Sungai Penuh 

YKTSP = -2.836.806.551,49 + 4.341.273.329,53 + 0,035528*X1_KTSP + 
0,002845*X2_KTSP 

Koperasi yang berdasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk 

badan usaha yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia.  

Undang–Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha 

berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, wujud demokrasi ekonomi, dan gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Yang bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia, yang terdiri dari 11 

Kabupaten/Kota, yang berarti juga terdapat 11 koperasi sekunder yang bertempat di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Untuk menunjang perekonomian kecil dan menengah 

di Provinsi Jambi masih diperlukannya pemberdayaan perkoperasian. Seperti yang 

dikatakan Hatta (dalam Hendar dan Kusnadi, 2005:19) bahwa koperasi dapat menjadi 

tulang punggung (soko guru) perekonomian Indonesia, karena koperasi mengisi baik 

tuntutan konstitusional maupun tuntutan pembangunan dan perkembangannya. Koperasi 

merangkum aspek kehidupan yang sifatnya menyeluruh, substantif makro dan bukan 

hanya partial mikro. Dari jumlah koperasi di Provinsi Jambi selama 6 tahun terakir yang 

terus meningkat, membuktikan bahwa perkoperasian di Provinsi Jambi dapat menunjang 

perekonomian masyarakat. 

Dalam fungsinya sebagai badan usaha, maka koperasi tetap tunduk pada prinsip–

prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip–prinsip dasar koperasi. Menurut Sitio dan Tamba 

(2001:79) khusus yang menyangkut aspek perkoperasian, ada 6 aspek dasar yang menjadi 

pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha, salah satu dari aspek 

dasar tersebut adalah sistem pembagian keuntungan (Sisa Hasil Usaha). 

Walaupun koperasi tidak bertujuan mencari keuntungan, tetapi pembagian sisa hasil 

usaha merupakan salah cara yang dapat dilakukan untuk mensejahterakan anggota 

koperasi. Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992 menjelaskan 

bahwa Sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu 

tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun 

buku yang bersangkutan. Wigati dan Cornelio (dalam Widiartin, 2016:2) juga 

menambahkan bahwa besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya 

juga merupakan indikator keberhasilan pengelolaan koperasi. 

Dengan rata–rata peningkatan sisa hasil usaha koperasi sekunder di Provinsi Jambi 

dari 2011–2016 yaitu sebesar Rp 8.966.290,- menunjukan bahwa perkoperasian di Provinsi 

Jambi dapat mendukung perekonomian masyarakat. Peningkatan jumlah sisa hasil usaha 



koperasi ini tidak terlepas dari faktor–faktor yang mempengaruhinya, diantara faktor–

faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sisa hasil usaha koperasi adalah permodalan dan 

volume usaha koperasi. 

Menurut Firdaus dan Susanto (2004:70) meskipun koperasi Indonesia bukan 

merupakan kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam 

menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Dengan adanya permodalan 

dalam koperasi, maka kegiatan operasional dalam koperasi juga dapat dilaksanakan 

dengan lancar. Subandi (2013:81) menyatakan bahwa modal koperasi penting karena 

dengan adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu untuk bersaing dengan 

usaha–usaha lain di luar koperasi. Dengan demikian, agar koperasi bisa berkembang, maka 

koperasi harus dapat memaksimalkan pernggunaan permodalan dan memperkuat aspek 

permodalannya. 

Sumber utama permodalan koperasi adalah berasal dari modal sendiri, yaitu modal 

yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri, dana cadangan koperasi, dan dana hibah. 

Dalam usaha memperkuat permodalan koperasi, maka koperasi dapat melakukan 

pinjaman, baik pinjaman kepada anggota, koperasi lain, maupun bank dan lembaga 

keuangan lainnya. Sama seperti badan usaha lainnya, koperasi juga bisa menerbitkan surat 

hutang/obligasi yang dapat dijual kepada masyarakat. Selain itu, modal koperasi juga 

berasal dari bantuan pemerintah. Bantuan yang diberikan pemerintah merupakan salah satu 

cara pemerintah dalam mendukung perkembangan perkoperasian. Apabila permodalan 

koperasi kuat, maka tentu koperasi tidak akan kalah dalam bersaing dengan badan usaha 

lainnya. 

Permodalan koperasi sekunder di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016 terus 

mengalami peningkatan. Dengan rata–rata peningkatan permodalan sebesar Rp 

127.868.502,- maka akan memudahkan koperasi dalam menjalankan usahanya, sehingga 

dapat mengembangkan usaha koperasi, dan tentunya juga dapat meningkatkan sisa hasil 

usaha koperasinya. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, menghasilkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara permodalan terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi 

Jambi dari tahun 2011–2016. Sehingga jika permodalan koperasi meningkat, maka akan 

diiringi peningkatan sisa hasil usaha koperasi, yang apabila diasumsikan permodalan 

koperasi meningkat sebesar Rp 10.000.000,- maka sisa hasil usaha koperasi juga akan 

meningkat sebesar Rp 355.280,- Ini membuktikan bahwa koperasi–koperasi sekunder di 

Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016 sudah dapat meningkatkan dan memanfaatkan 

permodalannya secara maksimal untuk meningkatkan sisa hasil usaha koperasinya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sitio dan Tamba (2001:87–88) bahwa terdapat 

hubungan linier antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. 

Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan perkoperasiannya, 

maka semakin besar SHU yang akan diterima. Pendapat Sitio dan Tamba senada dengan 

pendapat Wigati dan Cornelio (dalam Widiartin, 2016:2) yang menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan perolehan sisa hasil usaha (SHU) sangat tergantung dari besarnya modal 

yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya.  

Selain permodalan, untuk dapat meningkatkan sisa hasil usaha, koperasi juga harus 

dapat meningkatkan volume usahanya. Sitio dan Tamba (2001:142) mendefinisikan 

volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada 

suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dalam meningkatkan volume usaha 

koperasi banyak strategi–strategi yang dapat dilakukan koperasi, diantaranya adalah 

melakukan promosi, mengadakan potongan harga (discount), dan menganalisa terlebih 



dahulu kebutuhan dari anggota, sehingga anggota koperasi menjadi tertarik dengan barang 

dan atau jasa yang ada pada koperasi, dan usaha dalam meningkatkan volume usaha 

koperasi juga akan tercapai. 

Volume usaha koperasi–koperasi sekunder di Provinsi Jambi selama 6 tahun terakir 

berkembang dengan tidak stabil. Dengan tidak stabilnya volume usaha koperasi sekunder 

di Provinsi Jambi menandakan bahwa koperasi–koperasi sekunder di Provinsi Jambi 

belum dapat meningkatkan volume usahanya secara maksimal. Hal ini dimungkinkan 

terjadi karena berbagai kendala usaha yang dialami koperasi, diantaranya adalah iklim 

usaha yang kurang kondusif yang tidak menguntungkan koperasi, sehingga koperasi 

terhambat dalam bersaing dengan badan usaha lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, 

maka koperasi–koperasi sekunder di Provinsi Jambi perlu melakukan berbagai strategi–

strategi untuk meningkatkan volume usaha koperasinya. Strategi–strategi yang dapat 

dilakukan koperasi diantaranya adalah melakukan promosi, mengadakan potongan harga 

(discount), dan menganalisa terlebih dahulu kebutuhan dari anggota, sehingga anggota 

koperasi menjadi tertarik dengan barang dan atau jasa yang dilakukan koperasi, dan usaha 

dalam meningkatkan volume usaha koperasi juga akan tercapai. Apabila koperasi dapat 

meningkatkan volume usahanya, maka akan dapat meningkatkan sisa hasil usaha 

koperasinya. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa volume usaha 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi 

dari tahun 2011–2016. Sehingga apabila volume usaha koperasi meningkat, akan diiringi 

dengan peningkatan sisa hasil usaha koperasi, yang apabila diasumsikan volume usaha 

koperasi meningkat sebesar Rp 100.000.000,- maka sisa hasil usaha koperasi akan 

meningkat sebesar Rp 284.500,,- Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi–

koperasi sekunder di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016 sudah dapat meningkatkan 

volume usahanya untuk meningkatkan sisa hasil usaha koperasinya dengan baik. 

Hasil analisis ini sesuai dengan yang disampaikan Sumarsono (2003:183) yang 

menyatakan bahwa peningkatan SHU dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan 

yang dijalankannya, sehingga aspek volume usaha yang dijalankan akan sangat 

menentukan pendapatannya. Sitio dan Tamba (2001:142) juga menambahkan bahwa pada 

hakekatnya, aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi 

itu sendiri. 

Secara simultan permodalan dan volume usaha berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016. Sehingga 

apabila diasumsikan permodalan koperasi sekunder di Provinsi Jambi meningkat sebesar 

Rp 500.000.000,- dan volume usaha juga meningkat sebesar Rp 1.000.000.000,- dan 

volume usahanya juga meningkat sebesar Rp 1.000.000.000,- ditambah dengan koefisien 

regresi dan koefisien regresi masing–masing koperasi sekunder di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jambi, maka total SHU tertinggi terdapat di Kabupaten Merangin dengan total 

SHU sebesar Rp 13.654.678.973,31. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja 

koperasi di Kabupaten Merangin sudah sangat baik. Sedangkan yang terendah terdapat di 

Kota Sungai Penuh dengan total sisa hasil usaha sebesar Rp 1.542.839.778,04 dan 

Kabupaten Tebo dengan total sisa hasil usaha sebesar Rp 1.605.977.699,70. Dari hasil 

tersebut, maka koperasi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tebo perlu lebih 

meningkatkan dan mengefisienkan pemanfaatan permodalan serta meningkatkan volume 

usahanya agar sisa hasil usaha koperasi dapat meningkat dengan maksimal. Sehingga 

apabila koperasi–koperasi sekunder di Provinsi Jambi secara bersama–sama dapat 

meningkatkan dan mengefisienkan pemanfaatan permodalan serta dapat meningkatkan 



volume usahanya, maka sisa hasil usaha koperasi akan meningkat, dan tujuan koperasi 

dalam mensejahterakan anggotapun juga akan tercapai. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sumarsono (2003:183) yang menyatakan bahwa 

semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi (modal), 

diharapkan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi, sehingga akan meningkatkan 

SHU yang akan diperoleh koperasi. Dengan kata lain, bahwa tinggi rendahnya atau 

meningkat atau menurunnya jumlah permodalan dan volume usaha akan mempengaruhi 

sisa hasil usaha koperasi.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pengaruh permodalan dan volume 

usaha terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jambi dari tahun 2011–2016 yang 

dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara permodalan terhadap sisa hasil 

usaha koperasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil estimasi Random Effect Model 

(REM) yang menunjukan bahwa nilai probability X1 (permodalan) lebih kecil dari 

nilai signifikasi 5% (0.0178<0.05).  

b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara volume usaha terhadap sisa hasil 

usaha koperasi. Ini dibuktikan dengan hasil estimasi Random Effect Model (REM) 

dimana nilai probability X2 (volume usaha) lebih besar dari nilai signifikasi 5% 

(0.0689>0.05), tetapi dengan nilai signifikasi 10%, nilai probability X2 (volume 

usaha) bernilai lebih kecil (0.0689<0.1). 

c. Secara bersama–sama variabel X1 (permodalan) dan X2 (volume usaha) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (sisa hasil usaha) koperasi. 

Ini dibuktikan dengan hasil estimasi Random Effect Model (REM) yang 

menunjukan bahwa nilai probability (F-Statistic) lebih kecil dari nilai signifikasi 

5% (0.001817<0.05). 

  

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa volume usaha koperasi tidak berpengaruh 

terhadap sisa hasil usaha koperasi dari tahun 2011–2016. Untuk mengatasi hal ini maka 

koperasi–koperasi sekunder di Provinsi Jambi perlu melakukan berbagai strategi agar 

anggota–anggota koperasi tertarik dengan barang atau jasa yang ada pada koperasi. 

Apabila banyak yang mengkonsumsi produk–produk dari koperasi, maka volume usaha 

koperasi dapat meningkat, dan sisa hasil usaha koperasi juga akan meningkat, sehingga 

tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotapun juga akan tercapai. 

Bagi paneliti lain, sebaiknya mencari variabel–variabel independen yang lain diluar 

variabel independen dalam penelitian ini. 
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