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BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA HASIL USAHA 

(SHU) KPRI BINA RAHARJA CERME-GRESIK 

 

Oleh : 

Ayu Cahya Mentari 

 

Abstraksi 

 

Koperasi bertujuan mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut koperasi harus melakukan perluasan 

investasi demi memperoleh keuntungan atau laba, dalam perkoperasian disebut 

sebagai sisa hasil usaha. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menguji secara empiris dan membuktikan adanya pengaruh 

hubungan antara jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan modal 

kerja terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) KPRI Bina Raharja. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data time series pada 

tahun 2003-2012. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda dan variabel yang digunakan adalah Jumlah Anggota (X1), Jumlah 

Simpanan (X2), Jumlah Pinjaman (X3), Modal Kerja (X4) dan Sisa Hasil Usaha 

(Y) sebagai variabel terikatnya.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Anggota (X1), 

Jumlah Simpanan (X2), Jumlah Pinjaman (X3), Modal Kerja (X4) mempunyai 

pengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (Y) di KPRI Bina Raharja dapat terbukti 

kebenarannya. Dan variabel Jumlah Simpanan (X2) merupakan variabel yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap perolehan sisa hasil usaha di KPRI 

Bina Raharja dengan nilai R
2
 sebesar 98 % dan sisanya 2% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dibahas dalam masalah penelitian ini. 

 

Kata kunci : Sisa Hasil Usaha, Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah 

Pinjaman, Modal Kerja  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di segala 

bidang tidak terlepas dari peran masyarakat khususnya disektor 

perekonomian. Salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya 

perekonomian nasional adalah koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Untuk mencapai hal tersebut koperasi harus melakukan perluasan investasi 

demi memperoleh keuntungan atau laba, dalam perkoperasian disebut 

sebagai sisa hasil usaha. Yang akan digunakan sebagai salah satu indikator 

keberhasilan manajemen koperasi dalam menjalankan usahanya.   

Koperasi menurut PSAK [2009 : 27.1] adalah badan usaha yang 

mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi 

para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha 

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan 

masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi 

merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. 

Sedangkan menurut Chaniago (1984), koperasi adalah sebagai suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang 

memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan 
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bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya [Arifin, 2001 : 17]. 

Menurut Tunggal [2002 : 38] sisa hasil usaha koperasi adalah 

pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun, dikurangi dengan 

penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan atau biasa 

disebut dengan laba bersih. Sedangkan menurut April Liana [2009] sisa 

hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun 

dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang 

bersangkutan. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari koperasi, selain 

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya juga digunakan 

untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan kehidupan koperasi itu 

sendiri. 

Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa 

hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak 

koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah 

pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut 

dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam 

catatan atas laporan keuangan. Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa 

sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan 

pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang 

perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut 
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diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi 

sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan. 

Pembagian sisa usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode 

pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui 

sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena 

jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran 

dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, 

maka sisa hasil usaha tersebut dicacat sebagai sisa hasil usaha belum 

dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan [PSAK, 

2009 : 27.10-27.11]. 

Peningkatan sisa hasil usaha dan suatu koperasi sangat tergantung 

pada kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek banyaknya anggota 

koperasi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan perkoperasian akan 

sangat menentukan pendapatan dari koperasi itu sendiri. Semakin banyak 

anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi, diharapkan 

akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan 

meningkatkan sisa hasil usaha yang akan diperoleh koperasi, yang pada 

akhirnya diharapkan pula akan meningkatkan gerak dan kegiatan usaha 

yang dijalankan [April Liana : 2009]. 

Pertumbuhan jumlah anggota yang terus meningkat dibarengi 

dengan tingginya partisipasi anggota untuk menyimpan dan dipergunakan 

kembali oleh anggota akan semakin meningkatkan jumlah modal untuk 

memenuhi kebutuhan usaha dan kegiatan operasional sehari – hari. 
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Bertambahnya modal koperasi yang dimiliki maka semakin besar sisa 

hasil usaha yang diperoleh. Apabila pendapatan koperasi lebih besar 

daripada jumlah biaya – biaya maka koperasi memperoleh SHU [Ni Made 

Taman Ayuk : 2012]. 

Pada umumnya sebuah koperasi dan pengurus koperasi akan 

dianggap berhasil dan semakin berhasil jika Sisa Hasil Usaha (SHU) yang 

dihasilkan jumlahnya besar dan meningkat setiap tahunnya. Begitu pula 

dengan KPRI Bina Raharja. Koperasi yang terletak di Desa Cerme Gresik 

ini merupakan salah satu koperasi yang mengalami perkembangan 

fluktuatif dalam perolehan SHU. Koperasi ini memiliki 3 unit usaha yaitu 

unit simpan-pinjam, unit penjualan barang dan unit kemitraan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPRI Bina Raharja, SHU 

koperasi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya Berikut ini data 

mengenai perkembangan SHU kpri Bina Raharja selama tahun 2003 

sampai dengan tahun : 
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Tabel 1 

Perkembangan SHU  

KPRI Bina Raharja Tahun 2003 - 2012 

Thn 
Jumlah 

Anggota 
Jumlah  

Simpanan 

Jumlah 

 Pinjaman 
Modal Kerja SHU 

Perkembang- 

      an % 

2003 405 679.749.770 1.125.290.500 1.072.112.700 110.350.265 0 % 

2004 398 842.874.853 1.237.572.500 1.267.584.695 116.466.829 5,5 %  

2005 397 1.054.777.433 1.442.407.000 1.496.028.903 137.373.345 17,9 % 

2006 399 1.214.231.998 2.246.210.000 2.071.572.313 158.634.035 15,4 % 

2007 423 1.420.722.430 2.444.686.350 2.702.909.585 217.629.985 37,1 % 

2008 455 1.716.358.285 2.880.838.000 3.042.908.970 274.504.850 26,1 % 

2009 466 2.042.934.820 3.635.835.000 3.699.540.725 315.524.870 14,9 % 

2010 473 2.386.528.700 4.131.430.000 4.488.467.565 331.645.350 5,1 % 

2011 471 2.741.340.790 4.587.995.000 5.094.464.805 455.632.110 37,3 % 

2012 466 3.112.143.040 5.745.580.000 6.091.819.935 486.609.345 6,7 % 

Sumber : RAT KPRI Bina Raharja 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang diambil dari data SHU 

KPRI Bina Raharja dari tahun 2003 sampai tahun 2012. Tabel diatas 

menunjukkan bahwa secara nominal SHU mengalami peningkatan di 

setiap tahunnya. Sedangkan secara presentase  kenaikan SHU mengalami 

fluktuasi. Jumlah presentase kenaikan SHU terbesar yaitu 32,2% yang 

merupakan selisih kenaikan dari SHU pada tahun 2010 sebesar 5,1% yang 

mengalami peningkatan tajam di tahun 2011 yaitu sebesar 37,3% . 

Sedangkan jumlah presentase penurunan SHU terbesar yaitu (30,6%) yang 
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merupakan selisih penurunan jumlah SHU pada tahun 2011 yaitu sebesar 

37,3 %  yang mengalami penurunan tajam di tahun 2012 yaitu sebesar 

6,7%.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menjadikan hal tersebut 

fenomena yang menarik untuk diteliti. Peneliti menduga bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan perolehan SHU pada 

KPRI Bina Raharja Cerme-Gresik. Salah satu faktor utama adalah adanya 

jumlah anggota koperasi yang selalu berfluktuatif dan secara langsung 

berakibat pada jumlah simpanan anggota, jumlah pinjaman anggota serta 

modal kerja. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk mencari 

bukti empiris tentang pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah 

pinjaman dan modal kerja terhadap perolehan SHU. Maka pada 

kesempatan ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

“Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU)  

KPRI Bina Raharja Cerme-Gresik”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

a. Apakah jumlah anggota koperasi berpengaruh terhadap Sisa Hasil 

Usaha (SHU) KPRI Bina Raharja. 

b. Apakah jumlah simpanan anggota berpengaruh terhadap Sisa Hasil 

Usaha (SHU) KPRI Bina Raharja. 
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c. Apakah jumlah pinjaman anggota berpengaruh terhadap Sisa Hasil 

Usaha (SHU) KPRI Bina Raharja. 

d. Apakah jumlah modal kerja berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha 

(SHU) KPRI Bina Raharja.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak yang dicapai dalam penyusunan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji secara empiris dan 

membuktikan adanya pengaruh hubungan antara jumlah anggota, jumlah 

simpanan, jumlah pinjaman dan modal kerja terhadap perolehan sisa hasil 

usaha (SHU) KPRI Bina Raharja. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam 

penyusunan penelitian ini adalah : 

a. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat menambah koleksi pembendaharaan pada 

perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur, khususnya Fakultas Ekonomi sehingga dapat digunakan untuk 

kepentingan ilmiah atau bahan referensi bagi peneliti lain di masa 

yang akan datang dengan materi yang berhubungan dengan skripsi ini. 

b. Bagi Koperasi 

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu meningkatkan 

peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan untuk pembagian 

keuntungan dari sisa hasil usaha. 
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c. Bagi Peneliti 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengetahui lebih 

banyak tentang SHU dan dapat menunjukkan kepada pengurus faktor-

faktor yang paling mempengaruhi sisa hasil usaha. 
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