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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Koperasi  

Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang 

atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan 

asas kekeluargaan (UU No.25  tahun1992 pasal 1). 

Koperasi merupakan suatu gerakan yang teroganisir yang didorong 

oleh cita-cita rakyat untuk mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur 

seperti yang diamanatkan pada UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1. Hal 

yang lain diungkapkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa 

koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para 

anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga 

murah (tidak bermaksud mencari untung). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

koperasi adalah suatu oraganisasi yang teroganisir dan mempunyai tujuan 

untuk mensejahterakan rakyat. 

2.1.2 Fungsi Koperasi 

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No.25 

Tahun 1992 (Sumarsono, 2013:10) tentang perkoperasian yaitu: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
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2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Pendapat lain, disampaikan oleh Kartasapoetra, dkk, 1991: 8 

mencamtumkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967, bagian 2, pasal 4 

bahwa fungsi koperasi Indonesia adalah : 

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. 

2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional. 

3. Sebagai salah satu  perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

koperasi adalah upaya meningkatkan kualiats perekonomian masyarakat. 

2.1.3. Tujuan Koperasi 

Menurut  pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, bahwa tujuan Koperasi 

Indonesia dalam garis besar meliputi tigs hal yaitu : 

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. 

2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. 

3. Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. 
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Selain itu, pendapat lain diungkapkan oleh Bung Hatta bahwa tujuan 

koperasi adalah mencari laba yang sebesar-sebesarnya, melainkan melayani 

kebutuhan bersama dan wadah partipasi pelaku ekonomi skala kecil. 

Sesuai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

adanya koperasi adalah melayani kebutuhan bersama guna mensejahterakan 

masyarakat. 

2.1.4 Prinsip Koperasi 

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 

No.25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip 

koperasi sebagai berikut : 

1. Anggota bersifat sukarela dan terbuka. 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan adil dan sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

Kemandirian. 

Pendapat lain tercamtum pada UU No. 12 tahun 1967 mengenai 

prinsip koperasi sebagai berikut. 

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara 

Indonesia. 

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan 

demokrasi dalam koperasi. 

3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota. 
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4. Adanya pembatasan bunga atas modal. 

5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat 

umumnya. 

6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. 

7. Swadaya, swakarya, dan swasembada dan sebagai pencerminan prinsip 

dasar percaya pada diri sendiri. Sesuai penjelasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat 

sukarela, terbuka dan demokratis. 

2.1.5. Sisa Hasil Usaha 

Menurut Soemarsono (2005:208), Sisa Hasil Usaha (SHU) 

merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan 

penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. 

Sisa Hasil Usaha (SHU)  menurut UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 

tentang perkoperasian yaitu sebagai berikut : 

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun 

buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya 

termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. 

2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan dengan anggota 

sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing 

anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan 

perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan Rapat 

Anggota.Biasanya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam 

Rapat Anggota. 
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Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan 

kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh 

masing-masing anggota. Selain itu, sisa hasil usaha juga digunakan 

untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari 

koperasi sesuai dengan rapat anggota. Penggunaan sisa hasil usaha dan 

besarnya masing-masing pengguaan ditetapkan dalam anggaran dasar 

koperasi.Maka dari itu, sisa hasil usaha harus ditingkatkan setiap 

tahunnya agar rencana yang ditetapkan dalam rapat anggota dapat 

terlaksana dan berjalan lancar. 

Perhitungan Sisa Hasil Usaha 

Menurut Kartasapoetra (2003:23), sisa hasil usaha yang 

dibagikan kepada para anggota dilakukan bukan berdasarkan modal yang 

dimiliki seseorang dalam koperasi, melainkan berdasar perhitungan jasa 

atau usaha serta kegiatan-kegiatan para anggota dalam mencapai 

keberhasilan usaha koperasi. 

Menurut Soemarsono (2005:208), sisa hasil usaha setelah 

dikurangi untuk dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding 

dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Selain 

itu, sisa hasil usaha juga digunakan untuk keperluan pendidikan 

perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan rapat 

anggota. Adapun pembagian sisa hasil usaha, meliputi sebagai berikut : 

a. Anggota  

b. Cabang Koperasi 

c. Bagian pengurus 
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d. Bagian pegawai atau karyawan 

e. Program pendidikan koperasi 

f. Program pembangunan daerah kerja dan program sosial. 

1.1.6. Modal Sendiri 

1.1.6.1. Pengertian Modal Sendiri 

Modal  sendiri  yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan 

tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya 

(Bambang Riyanto 2001:240). 

Menurut Atmadji (2007:224) Modal Sendiri merupakan modal yang 

menanggung resiko atau merupakan kumulatif dari simpanan pokok, 

simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan 

yang ditanam untuk jangka tertentu menurut Tohar (2001:19).Dana cadangan 

yang berupa keuntungan disebut dengan sumber intern.Sedangkan modal 

sendiri yang berupa modal dari pemilik perusahaan atau badan usaha disebut 

dengan sumber eksternal. 

Modal sendiri merupakan modal yang bersumber dari dalam 

perusahaan itu sendiri. Modal sendiri dalam penelitian ini yaitu simpanan 

pokok anggota, simpanan wajib anggota, dana cadangan, dan hibah. Koperasi 

yang mempunyai laju pertumbuhan harus menyediakan modal yang cukup 

untuk membiayai usahanya.Modal yang produktif biasanya menggunakan 

penghasilan lebih untuk ditanamkan kembali pada saham dan penghasilan 

setelah pajak dapat digunakan untuk konsumsi atau ditanamkan kembali. 

Laba bersih yang tidak dikonsumsi akan menambah modal sendiri, sehingga 
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dapat untuk mengurangi utang. Selanjutnya, pertumbuhan modal sendiri akan 

meningkat dimasa yang akan datang (MC.Maryati, 2002:60) 

1.1.6.2. Sumber Modal Sendiri 

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, 

menyebutkan bahwa sumber-sumber modal sendiri berasal dari sebagai 

berikut: 

1. Simpanan Pokok 

2. Simpanan Wajib 

3. Dana Cadangan 

4. Hibah 

Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, 

dana cadangan dan dana hibah (Soemarsono 2005:206). 

Yang dimaksud modal sendiri dalam penelitian ini adalah modal yang 

menanggung resiko (equity) atau merupakan kumulatif dari simpanan pokok, 

simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. 

2.1.7.  Modal Pinjaman 

2.1.7.1. Pengertian Modal Pinjaman 

Menurut Undang-Undang  No.25 Tahun 1992  modal pinjaman dapat 

berasal dari : Anggota, Koperasi Lainnya, Bank dan lembaga keuangan 

Lainnya. 

Modal pinjaman adalah modal yang dipinjam koperasi yang berasal 

dari anggota, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan lainnya, 

penerbitan obligasi atau surat berharga dan sumber-sumber lainnya. Menurut 

Atmadji (2007:224). 
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Menurut Riyanto (2001:238) modal pinjaman adalah utang jangka 

panjang yang umurnya lebih dari 10 tahun.Utang jangka panjang pada 

umumnya digunakan untuk mennaikkan ekspansi atau modernisasi dari 

perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi 

jumlah yang besar. 

Penggunaan modal pinjaman ini harus secara efektif, maksudnya 

apabila penggunaan modal ini tidak menghasilkan SHU dengan persentase 

yang lebih tinggi dibanding bunga kredit yang harus dibayar, maka 

penggunaan modal pinjaman tersebut tidak menguntungkan dan untuk 

selanjutnya koperasi lebih baik tidak menggunakan modal pinjaman tersebut 

(Sukamdiyo, 1997:80). 

2.1.7.2. Sumber Modal Pinjaman 

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 41 tentang 

Koperasi menyebutkan bahwa sumber-sumber modal pinjaman berasal dari 

sebagai berikut: 

1. Anggota 

2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya 

3. Bank atau lembaga keuangan lainnya 

4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya 

5. Sumber lain yang sah 

Menurut Tohar (2000:16), modal pinjaman dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1. Modal Pinjaman Jangka Pendek (Hutang Jangka Pendek) 
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Modal pinjaman atau hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka 

waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Hutang jangka pendek 

meliputi tujuh jenis modal yaitu sebagai berikut : 

a. Deposito 

Deposito yaitu  kreditur yang diberikan atau modal yang 

dipercayakan oleh masyarakat atau perusahaan kepada bank untuk 

jangka waktu tertentu. 

b. Kredit Rekening Koran 

Kredit Rekening Koran yaitu kredit yang diberikan oleh bank 

kepada perusahaan dimana dalam pengambilannya tidak bisa 

sekaligus tetapi dapat diambil sesuai dengan kebutuhan, sedangkan 

bunganya dibayar sejumlah yang telah diambil saja. 

c. Kredit Penjual 

Kredit ini sering disebut dengan kredit perniagaan. Kredit ini terjadi 

apabila penjualan produk dilakukan dengan cara kredit. Jadi, 

penjual akan menerima pembayaran harga barang yang dijualnya 

beberapa waktu kemudian setelah penyerahan. 

d. Kredit Pembeli 

Kredit Pembeli yaitu kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai 

pembeli kepada leveransiers bahan mentah atau barang-barang 

lainnya.Pembeli membayar harga barangnya terlebih dahulu dan 

setelah beberepa waktu, baru pembeli menerima barang yang 

dibelinya itu. 
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e. Kredit Wesel 

Kredit Wesel yaitu apabila perusahaan mengeluarkan surat 

pengakuan hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayar 

sejumlah uang tertentu yang telah ditandatangani. Surat tersebut 

dapat dijual dan diuangkan ke bank senilai yang tercantum dalam 

surat hutang setelah dikurangi dengan bunga pada hari pembayaran 

kembali. 

f. Kredit Pronologi 

Kredit Pronologi yaitu kredit yang diberikan bank kepada 

perusahaan dengan jaminan efekten kredit selama jangka waktu satu 

bulan, minimal bunga untuk 15 hari dan pihak kreditur tidak boleh 

meminta kembali sebelum waktu satu bulan. 

g. Kredit Belening 

Kredit Belening yaitu kredit yang diberikan bank kepada 

perusahaan dengan jaminan efek serta barang dagangan dalam 

waktu tiga bulan.Bunga dihitung paling sedikit dua bulan.Sesudah 

tiga bulan kredit dapat diperpanjang. 

2. Modal Pinjaman atau Hutang Sementara Jangka Panjang 

Hutang sementara jangka panjang merupakan hutang yang jangka 

waktunya antara satu sampai lima tahun. Kredit ini diambil karena adanya 

kecenderungan untuk tidak mungkin menggunakan kredit jangka 

pendek.Kredit sementara jangka panjang sering disebut dengan term loan. 
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Pengambilan hutang ini dengan cara mengangsur secara teratur setiap 

bulan, setiap semester, setiap tahun. 

Kredit ini sering diberikan oleh bank dagang, supplier-supplier dan 

perusahaan industry. 

3. Modal Pinjaman Jangka Panjang 

Modal ini dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman obligasi dan hipotik. 

a. Pinjaman Obligasi 

Pinjaman Obligasi merupakan pinjaman uang untuk jangka 

waktu yang panjang, dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan 

hutang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Jangka waktu obligasi 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

1) Jangka waktu kredit hendaknya disesuaikan dengan jangka waktu 

penggunaan. 

2) Jumlah angsuran harus disesuaikan dengan kredit obligasi tersebut. 

Pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat dilakukan 

secara sekaligus atau secara berangsur-angsur setiap tahun.Pelunasan 

atau pembayaran kembali obligasi ini dapat diambil dari penyusutan 

aktiva tetap yang dibiayai oleh pinjaman obligasi atau dari 

keuntungan yang diperoleh badan usaha tersebut. 

 

 

b. Pinjaman Hipotek (Mortage) 
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Pinjaman hipotek merupakan pinjaman jangka panjang dimana 

kreditur diberi  hak hipotik terhadap suatu barang yang tidak bergerak 

sehingga apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka 

barang tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihan. 

Yang dimaksud modal pinjaman dalam penelitian ini adalah 

modal yang dipinjam koperasi yang berasal dari anggota dan koperasi 

lainnya, dan pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. 

2.1.8. Pembiayaan Usaha 

Pembiayaan usaha merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu 

pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan deficit unit ( M. Syafi’ Antonio). 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah suatu 

modal yang diperlukan untuk membuat suatu usaha. Pembiayaan sendiri 

merupakan hal yang paling vital dalam pembuatan usaha baru. Yang paling 

utama pembiayaan biasanya menggunakan uang modal, terkadang modal 

yang besar dibutuhkan untuk membuat suatu usaha baru. Namun tidak 

sedikit pula usaha yang membutuhkan modal kecil tapi menghasilkan 

keuntungan yang besar. 
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Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan dalam melakukan penilaian dalam 

permohonan pembiayaan koperasi bagian marketing harus memperhatikan 

beberapa prinsip utama yaitu : 

1. Character   

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima 

pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa 

penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajiban. 

2. Capacity  

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima 

pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan 

catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan 

pengamatan di lapangan atas saran usahanya seperti toko, karyawan, alat-

alat, pabrik, serta metode kegiatan. 

3. Capital  

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon 

penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara 

keseluruhan yang ditujukan oleh rasio financial dan penkanan pada 

komposisi modalnya. 

4. Collateral  

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini 

bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan 

pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai 

pengganti dari kewajiban. 
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5. Condition 

Koperasi harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat 

secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang 

dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi 

eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima 

pembiayaan. 

Yang dimaksud pembiayaan usaha dalam penelitian ini adalah 

pemberian kredit kepada calon anggota dan anggota koperasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian Terdahulu 
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Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk 

diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan 

serta informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu : 
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Tabel 2.1.Ringkasan Penelitian Terdahulu 
 

NO 

 
PENELITI VARIABEL HASIL PENELITIAN 

1. Rusiana Sari (2009) “Pengaruh 

Modal Sendiri, Modal Luar dan 

Volume Usaha pada Sisa Hasil 

Usaha Koperasi di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

Independen : 

Modal Sendiri, 

Modal Luar dan 

Volume Usaha. 

Dependen : 

Sisa Hasil Usaha 

Secara bersama-sama, 

modal sendiri, modal luar 

dan volume usaha 

mempengarui SHU 

Koperasi di Provinsi 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dan hanya 

secara parsial volume 

usaha yang mempengarui 

SHU Koperasi di Provinsi 

Daerah Yogyakarta. 

 

2. Titi Wahyuning (2013) “Beberapa 

Faktor yang Mempengarui Sisa 

Hasil Usaha di KPRI BINA 

KARYA Balong Panggang-

Gresik”. 

Independen : 

Modal sendiri, 

modal pinjaman, 

dan volume usaha. 

Dependen : 

Sisa Hasil Usaha 

Dari penelitian tersebut 

modal sendiri berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

sisa hasil usaha. Sedangkan 

modal pinjaman dan 

volume usaha tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap sisa hasil usaha. 

Dari ketiga variabel 

tersebut, yang paling 

dominan mempengarui sisa 

hasil usaha yaitu modal 

sendiri. 

3. Hanif Abdul Jabbar (2012) 

dengan judul “Pengaruh Modal 

Sendiri, Modal Pinjaman dan 

Volume Usaha terhadap Sisa 

Hasil Usaha Studi Kasus Pada 

Koperasi di Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2012)”. 

Independen : 

Modal Sendiri, 

Modal Pinjaman 

dan Volume Usaha. 

Dependen : 

Sisa Hasil Usaha 

Dari penelitian tersebut 

diperoleh hasil yaitu modal 

sendiri, modal pinjaman 

dan volume usaha 

berpengaruh positif 

terhadap sisa hasil usaha 

baik secara simultan 

maupun parsial. 

 

Sumber :Shinta Tanumihardjo (2011) Rediana Setiyani (2012)Ronald Sukwadi 

(2014)Winda Jennifer Rori (2011) 
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2.3.  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi, merupakan pendapatan 

yang  diperoleh dalam satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban 

dari tahun buku yang bersangkutan. 

Koperasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi baik bila 

didalamnya terdapat anggota.Anggota yang aktif untuk berpartisipasi 

diharapkan dapat menggali modal sendiri yaitu dari simpanan pokok dan 

simpanan wajib.Semakin besar modal sendiri (simpanan anggota) yang 

terkumpul maka diharapkan dapat meningkatkan SHU.Dalam hal ini 

terdapat hubungan yang positif antara modal sendiri dengan perolehan sisa 

hasil usaha (SHU). 

Sumber modal koperasi tidak hanya berasal dari modal sendiri, 

tetapi modal dapat berasal dari modal pinjaman.Modal pinjaman yang 

terhimpun diharapkan menambah modal koperasi untuk lebih 

meningkatkan dan memperluas usaha yang dijalankan.Dengan 

penambahan modal pinjaman diharapkan nantinya dapat memperluas dan 

mengembangkan usaha yang nantinya dapat meningkatkan perolehan 

SHU.Dalam hal tersebut terdapat hubungan yang positif antara modal 

pinjaman dengan perolehan sisa hasil usaha (SHU). 

Modal yang dikelola sangat penting untuk kelangsungan usaha 

koperasi.Keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan koperasi dapat 

dilihat dari besarnya pembiayaan usaha yang diperoleh koperasi dalam 

setiap tahunnya.Pembiyaan usaha yang dimiliki koperasi harus sebisa 
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mungkin untuk ditingkatkan setiap tahunnya untuk keberlangsungan hidup 

koperasi. Semakin besar pembiayaan usaha yang dijalankan koperasi maka 

akan meningkatkan sisa hasil usaha (SHU). Dalam hal ini terdapat 

hubungan yang positif dari pembiayaan usaha terhadap perolehan sisa 

hasil usaha (SHU). 

Hubungan antara modal sendiri, modal pinjaman, dan pembiayaan 

usaha yang semakin baik maka akan membuat semakin baik pula 

kemampuan koperasi dalam memperoleh laba. Dari uraian diatas dapat 

dikatakan bahwa modal sendiri, modal pinjaman dan pembiayaan usaha 

mempunyai pengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperoleh kerangka berfikir 

sebagai berikut: 

 

 

H1 

 

H2 

 

H3 

 

H4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Modal Sendiri (X1)  

 

Modal Pinjaman 

(X2) 

Sisa Hasil Usaha 

(Y) 

Pembiayaan Usaha 

(X3) 
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2.4. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap 

permasalahan yang diteleti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan 

kerangka pemikiran diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Perumusan Hipotesis 
H1 

 

H2 

 

H3 

 

H4 

 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

Terdapat pengaruh positif antara Modal Sendiri terhadap 

perolehan Sisa Hasil Usaha pada Ksp Permata Pati. 

Terdapat pengaruh positif antara Modal Pinjaman terhadap 

perolehan Sisa Hasil Usaha pada Ksp Permata Pati. 

Terdapat pengaruh positif antara Pembiayaan Usaha terhadap 

perolehan Sisa Hasil Usaha pada Ksp Permata Pati. 

Terdapat pengaruh yang positif antara Modal Sendiri, Modal 

Pinjaman dan Pembiayaan Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha 

pada Ksp Permata Pati. 

 

 

 

 


