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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori 

1. Koperasi 

A. Pengertian koperasi 

Koperasi berasal dari bahasa latincoopere atau cooperation dalam bahasa 

Inggris.Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata cooperation, co berarti 

bersama dan operation artinya bekerja atau berusaha. Jadi cooperation adalah bekerja 

bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. 

Menurut Rudianto (2006:2) koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir 

pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar 

prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup 

anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian 

koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. 

Koperasi bukan sebuah perkumpulan modal akan tetapi perkumpulan orang-orang 

yang akan menjadi anggota koperasi. Sistem kerjasama yang ada dalam koperasi 

berdasarkan pada sebuah rasa persamaan suatu derajat, tidak membeda-bedakan 

anatara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Kerja koperasi juga didasari 

atas adanya rasa kesadaran yang dimiliki oleh seluruh anggotanya. Koperasi dijadikan 

sebagai salah satu wadah sosial dan wadah demokrasi ekonomi. Sistem kerja yang 
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terjadi didalam sebuah koperasi disesuaikan dengan kemauan anggotanya yang 

dihasilkan melalui proses mufakat yang telah disetujui oleh seluruh anggota koperasi. 

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia ditunjukkan pada pasal 33 UUD 

1945 UU No 17 tahun 2012. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi 

bahwa : 

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” 

dan ayat (4) berbunyi bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan”. 

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 pasal 

1 ayat (1) tentang perkoprasian menegaskan bahwa : 

“koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan 

hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. 

Berdasarkan penjelasan dari kutipan  pasal 33 UUD 1945 dan UU No 17 tahun 

2012  pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia dapat 

dipandang sebagai bentuk badan usaha yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, 

selain itu koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem 

perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan di 

dalam pasal 4 UU No 17 tahun 2012 yaang berbunyi bahwa: 

“koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

tatanan perekonomian nasioanal yang demokratis dan berkeadilan, berlandaskan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
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B. Tujuan dan Prinsip Koperasi 

1. Tujuan Koperasi 

Menurut Tiktik S. Partomo tujuan perusahaan koperasi, antara lain sebagai 

berikut: 

a) Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu 

(beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, 

yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya 

produksi para pesaingnya. 

b) Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga atau mengamankan likuiditasnya, 

dan menciptakan ekonomisnya. 

2. Prinsip-prinsip koperasi 

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh 

koperasi untu melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktik atau menjalankan 

koperasi, adapun prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut: 

a) Keanggotaan Sukarela dan Terbuka 

Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang 

mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima 

tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, social, rasial, politik 

atau agama. 

b) Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis 
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Koperasi perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota 

secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan 

dan mengambil keputusan.Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil-wakil 

yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer 

anggota-anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), 

dan koperasi pada tingkatan – tingkatan lain juga di atur secara demokratis. 

c) Partisipasi Ekonomi Anggota 

Anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi 

modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal 

tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota biasanya 

menerima kompensasi yang terbatas bilamana ada, terhadap modal. Anggota 

membagi surplus untuk sesuatu atau tujuan pengembangan koperasi mereka, 

kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian 

padanya tidak dapat dibagi, pemberian manfaat kepada anggota sebanding 

dengan transaksi mereka dengan koperasi, dan mendukung kegiatan-kegiatan 

yang disetujui oleh anggota 

d) Otonomi Dan Kebebasan 

Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri 

sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya. Koperasi mengadakan kesepakatan 

dengan perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari 

sumber – sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan yang 
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menjamin adanya pengendalian anggota serta dipertahankannya ekonomi 

koperasi. 

e) Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi 

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, para 

wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat 

memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi mereka. 

Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang 

muda pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan 

kerjasama. 

f) Kerjasama diantara Koperasi 

Koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para 

anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui 

struktur local, nasional, regional, dan internasional. 

g) Kepedulian terhadap Komunitas 

Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-

komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh 

anggotanya. 

Adapun prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 

1992Pasal 5 adalah sebagai berikut : 

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis 
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3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam 

koperasi) 

4) Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas 

5) Kemandirian 

6) Pendidikan perkoperasian 

7) Kerjasama antar koperasi 

Jika ditinjau lebih dalam ada beberapa perbedaan anatra koperasi dengan badan 

usaha yang dilainnya. Dilihat dari segi pengertian koperasi dengan pengertian badan 

usaha yang lain saja sudah berbeda. Selain itu, ada juga beberapa hal yang dapat 

membedakan antara koperasi dengan badan usaha yang lainnya. Perbedaan itu adalah: 

1) Dari segi organisasi, koperasi memiliki perbedaan dengan badan usaha lain. 

Kekuatan paling tinggi didalam koperasi ada di tangan anggotanya, koperasi 

juga tidak membeda-bedakan kepentingan anggotanya, sedangkan pada 

badan usaha lain, anggotanya dibatasi pada orang-orang yang mempunyai 

modal saja, didalam pelaksanaan kegiatan kekuasaan paling tinggi ada 

ditangan pemilik modal paling besar. 

2) Dari segi tujuan usaha koperasi juga berbeda dengan badan usaha lain. 

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan semua anggotanya dan melayani 

anggota secara adil, tidak membeda-bedakan antara anggota yang satu 

dengan anggota lainnya. Jika pada badan usaha yang lain tujuannya adalah 

untuk memperoleh suatu keuntungan. 
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3) Dilihat dari segi sikap hubungan usaha koperasi juga berbeda dengan badan 

lainnya. Koperasi senantiasa melakukan kerjasama dengan koperasi lainnya, 

jika badan usaha lain tdak bekerjasama melainkan melakukannya adanya 

persaingan. 

4) Dari segi pengolahan usahapun koperasi berbeda dengan badan usaha lain, 

jika pada koperasi pengolahan usahanya dilakukan secara terbuka pada 

semua anggotanya, jika pada badan usaha pengolahan usahanya cenderung 

lebih tertutup. 

 

2. Sisa Hasil Usaha (SHU) 

A. Pengertian Sisa Hasil Usaha 

Sisa hasil usaha dalam koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 

satu tahun dikurangi penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang 

bersangkutan. Pada hakikatnya sisa hasil usah sama dengan laba untuk perusahaan 

yang lain (Soemarno, 2005:2008).  

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha koperasi adalah selisih 

dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (Total Revenue)dengan biaya-biaya 

atau biaya total (Total Cost) dalam satu tahun bukun (Sitio dan Tamba, 2001:87). 

Mengingat pentingnya pengembangan perkoperasian, maka salah satu syarat 

untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya adalah perluasan investasi.Untuk mencapai hal tersebut, koperasi harus 

meraih keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU), yang nantinya digunakan 
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sebagai salah satu  indikator untuk menilai keberhasilan koperasi dalam mengelola 

usahanya.Menurut UU Koperasi No.25 tahun 1992Sisa Hasil Usaha (SHU)  tentang 

Perkoperasian adalah sebagai berikut : 

1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun 

buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak 

dalam satu tahun buku yang bersangkutan. 

2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan dengan aggota sebanding 

jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi serta 

digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan 

koperasi sesuai dengan rapat anggota. 

3) Biasanya pemupukan modal dana cadangan dalam rapat anggota. 

Sisa hasil usaha setelah dikurangi untuk dana cadangan dibagikan kepada 

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

Disamping 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 penggunaan ditetapkan 

dalam anggaran dasar koperasi. Oleh sebab itu, sisa hasil usaha harus selalu 

ditingkatkan agar rencana yang ditetapkan dalam rapat anggota dapat berjalan lancar. 

SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh anggota sendiri (dalam Sitio dan Tamba, 2001:89), yaitu : 

1) SHU atas jasa modal 
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Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik 

ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari 

anggota koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada 

tahun buku yang bersangkutan. 

2) SHU atas jasa usaha 

Jasa ini menjelaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai 

pemakai atau pelanggan. 

Sisa hasil usaha bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota 

sendiri yaitu sisa hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas jasa anggota. 

Sisa hasil usaha atas jasa modal adalah anggota sebagai pemilik atau investor dari 

koperasi karena anggota adanya jasa anggota atas jasa modal yang berupa simpanan, 

jadi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha, maka anggota dari 

koperasi itu akan menerimanya. Sedangkan sisa hasil usaha atas jasa usaha adalah 

anggota selain menjadi pemilik juga merupakan sebagai pelanggan dan pemakai. Jadi 

dari jasa yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut 

juga akan memperoleh sisa hasil usaha. 

Perolehan sisa hasil usaha oleh masing-masing anggota tergantung besar kecilnya 

partisipasi modal dan tranksaksi ysng dilakukan oleh anggota tersebut terhadap 

usaha-usaha yang ada pada koperasi. Dengan artian semakin besar partisipasi modal 

dan transaksi yang dilakukan oleh anggota terhadap koperasi, maka semakin besar 

pula sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota tersebut dan juga sebaliknya. 

 



19 
 

B. Perhitungan Sisa Hasil Usaha 

Menurut Soemarno (2005:2008), sisa hasil usaha setelah dikurangi untuk dana 

cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan 

oleh masing-masing anggota. Disamping itu, sisa hasil usaha juga digunakan untuk 

keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan 

rapat anggota. Pembagian sisa hasil usaha, bila diktisarkan adalah sebagai berikut : 

1) Anggota  

2) Cadangan koperasi 

3) Bagian pengurus  

4) Bagian pegawai/karyawan 

5) Program pendidikan koperasi 

6) Program pembangunan daerah kerja 

7) Program sosial 

Prinsip-prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (Sitio dan Tamba, 2001:91) sebagai 

berikut: 

1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. 

2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan 

anggota sendiri. 

3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. 

4) SHU anggota dibayar secara tunai. 

Sesuai dengan salah satu sendi-sendi dasar koperasi, yang mengatakan 

pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, maka 
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pembagian SHU dibedakan antara yang berasal dari usaha yang diselenggarakan 

untuk bukan anggota (Widiyanti dan Sunindhia, 2003:157). 

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi 

dan alokasi penggunaanya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat 1 

UU No.25/1992 (dalam Partomo, dkk, 2002:83) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

SHU = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban Lain + Pajak) 

Rumus diatas dapat disederhanakan menjadi: 

 SHU = TR – TC 

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan total koperasi dari seluruh usaha yang 

diperoleh dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu tahun yang 

sama. Dengan demikian sisa hasil usaha tergantung pada dua hal, yaitu volume usaha 

yang dicapai dan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. 

Dari persamaan (SHU = TR – TC) tersebut, maka akan ada tiga kemungkinan 

yang terjadi, yaitu: 

a. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari jumlah biaya-biaya koperasi 

sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif, yang berarti kontribusi 

anggota pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil 

koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para 

anggotanya. 

b. Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya-biaya 

koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negative atau SHU 

minus, yang berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk 
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biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan kontribusi 

anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh 

dari penyisihan SHU yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan 

untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

c. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi 

sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang, yang berarti dimana pengeluaran 

biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam hal ini koperasi harus 

memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk 

memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja dan melaksanakan 

kegiatannya secara efisien baik internal maupun alokasi sumber dayanya. 

Sisa hasil usaha yang selalu berkembang adalah sisa hasil usaha yang dari tahun 

ke tahun terjadi peningkatan. Sisa hasil usaha pada koperasi bersumber dari anggota 

dan non anggota, maka sisa hasil usaha ini juga akan dibagikan kembali. Pembagian 

sisa hasil usaha untuk anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota.Jadi 

pembagian sisa hasil usaha harus sesuai dengan partisipasi anggota, baik itu terhadap 

modal, transaksi dan usaha koperasi yang lainnya. 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Menurut Atmadji (2007:219) faktor-faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha 

(SHU) koperasi dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal sendiri, 

modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi.Disamping itu tentu saja 

indikator non-keuangan juga ikut mewarnai perkembangan koperasi itu sendiri 
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seperti, jumlah anggota, jumlah tenaga kerja yang terserap serta jumlah unit koperasi 

itu sendiri. 

Sedangkan menurut Iramani dan E. Kristijadi (1997:75), faktor-faktor yang 

mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah jumlah anggota koperasi, 

volume usaha, jumlah simpanan (modal sendiri), jumlah hutang (modal asing). 

Adapun faktor-faktor penghambat perkembangan koperasi adalah keterbatasan 

modal, banyak dikalangan Pembina yang belum mendalami hakikat koperasi, sikap 

yang tidak konsisten terhadap koperasi, terbatasnya sarana pelayanan rendahnya 

kesadaran anggota tentang kedudukannya sebagai pemilik dan langganan. 

Dengan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) 

dan mengulangi adanya faktor-faktor penghambat perkembangan koperasi, maka sisa 

hasil usaha yang diperoleh koperasi juga akan meningkat, sehingga kesejahteraan 

anggota koperasipun akan meningkat. Dengan meningkatnya sisa hasil usaha 

diharapkan koperasi dapat mampu menjaga kelangsungan hidup koperasi tersebut. 

Yang dimaksud sisa hasil usaha (SHU) dalam penelitian ini adalah pendapatan 

koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan 

dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 
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3.Anggota Koperasi 

A. Pengertian anggota koperasi 

Anggota koperasi adalah orang-orang / badan hokum koperasi yang memiliki 

kepentingan yang sama yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi itu 

sendiri, berpatisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-syarat 

lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi serta terdaftar dalam buku 

anggota. Menurut UU No 17 Tahun 2012 Pasal 26 

“Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa 

koperasi.Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Keanggotaan 

koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bias dan mampu menggunakan jasa 

koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan”  

Kemudian yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara 

Indonesia yang : 

a. Mampu melakukan tindakan hokum 

b. Menerima landasan idiil, asas-asas maupun sendi dasar koperasi  

c. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota 

sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan koperasi yang lain. 

 

B. Hak dan kewajiban anggota koperasi 

Hak dan kewajiban bagi semua anggota koperasi adalah sama tidak ada prioritas 

diantara para anggotanya, tidak ada yang didahulukan baik sebagai anggota ataupun 
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sebagai pengawas semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban 

anggota koperasi sesuai dengan UU N0 17 tahun 2012 pasal 29 yaitu sebagai berikut : 

1. Mematuhi anggaran dasar, anggota rumah tangga, dan keputusan rapat 

anggota 

2. Berpatisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, 

dan 

3. Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

Hak anggota koperasi sesuai dengan UU No 17 tahun 2012 pasal 30 yaitu sebagai 

berikut : 

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat 

anggota  

2. Mengemukakan pendapat atau saran kepada penguru di luar rapat anggota 

baik diminta atau tidak 

3. Memilih atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus 

4. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasa 

5. Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi  

6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperai sesuai dengan 

ketentuan dalam anggaran dasar, dan 

mendapatkan selisih hasil usaha koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian 

koperasi. 
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4. Hakekat Permodalan 

Setiap perkumpulan atau organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai 

tujuannya memerlukan sejumlah dana. Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan 

dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Dalam rangka mendirikan badan 

usaha koperasi, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai syarat 

minimum untuk mendirikan sebuah okperasi adalah jumlah anggota 

pendiri.Sedangkan besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal 

koperasi oleh para pendirinya tidak ditentukan, hal ini sesuai dengan karakteristik 

koperasi yang mengedepankan jumlah anggota ketimbang besar modal usaha. 

Sedikitnya ada tiga alasan koperasi membutuhkan modal, anatara lain: 

Pertama, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya pra-

organisasi untuk keperluan: pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, 

membayar biaya administrasi pengurusan izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, 

ongkos transportasi, dan lain-lain.Kedua, untuk membeli barang-barang 

modal.Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi 

harta tetapatau barang modal jangka panjang.Ketiga, untuk modal kerja.Modal kerja 

biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan 

usahanya. 

a. Modal Sendiri 

1. Pengertian Modal Sendiri  

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko (equity) atau merupakan 

kumulatif dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah (Atmadji, 
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2007:224). Sedangkan menurut Riyanto (2001:240), modal sendiri pada dasarnya 

adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam 

perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri 

ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu 

waktunya.  

Menurut Tohar (2000:19), modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan yang ditanam untuk jangka tertentu. Modal sendiri selain yang berasal 

dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan.Modal sendiri yang 

berasal dari sumber intern berupa cadangan keuntungan yang ditahan, sedangkan 

modal sendiri yang berasal dari sumber eksternal adalah modal dari pemilik 

perusahaan atau badan usaha tersebut. 

Modal sendiri merupakan modal yang bersumber dari dalam perusahaan itu 

sendiri. Modal sendiri koperasi dalam penelitian ini adalah simpanan pokok anggota, 

simpanan wajib anggota, dana cadangan dan donasi/hibah. Suatu perusahaan 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.Penghasilan setelah pajak dapat 

digunakan untuk konsumsi atau ditanamkan kembali. Laba bersih yang tidak 

dikonsumsi akanmenambah modal sendiri, sehingga akan mengurangi rasio utang. 

Selanjutnya, pertumbuhan modal sendiri akan meningkatkan konsumsi di masa yang 

akan datang (Maryati, 2002:60) 
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2. Sumber Modal sendiri 

Modal sendiri pada koperasi terdiri atas:   

a) Simpanan pokok  

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat 

masuk menjadi anggota oleh setiap anggota kepada koperasi, yang besarnya 

untuk masing-masing anggota adalah sama (Hadhikusuma, 2000:96). 

Simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh anggotanya selama anggota 

tersebut menjadi anggota koperasi.Mengenai jumlah simpanan pokok yang 

dibayarkan oleh anggota tergantung pada anggaran dasar koperasi yang telah 

ditetapkan.Simpanan pokok ini ikut menanggung resiko. 

b) Simpanan Wajib   

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh 

setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang 

nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama (Hadhikusuma, 

2000:97). Simpanan wajib ini sama halnya dengan simpanan pokok, yaitu 

tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih 

menjadi anggota koperasi. Namun simpanan wajib ini tidak ikut 

menanggung kerugian. 

c) Dana Cadangan 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa 

hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk 

menutup kerugian jika diperlukan (Hadhikusuma, 2000:97). Dana cadangan 
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ini tidak boleh dibagikan kepada anggota koperasi, walaupun terjadi 

pembubaran koperasi. Karena dana ini digunakan untuk membayar hutang-

hutang koperasi, menutup kerugian koperasi dan yang lainnya. 

d) Hibah/Donasi  

Hibah merupakan hadiah atau pemberian secara cuma-cuma kepada 

seseorang atau organisasi. Modal donasi ini merupakan bantuan yang 

diberikan tanpa ada perjanjian atau syarat apapun dan modal ini digunakan 

untuk operasional koperasi yang tidak bisa dipindah tangankan. 

b. Modal Luar atau Modal Pinjaman 

1. Pengertian Modal Luar 

Modal yang terbaik adalah modal sendiri tanpa adanya pinjaman modal dari yang 

lainnya.Namun karena modal sendiri kurang mencukupi untuk pengembangan usaha 

yang dilakukan koperasi, maka diperlukanlah bantuan dari luar sebagai pinjaman 

modal. Pinjaman ini diperoleh dari bantuan atau pinjaman pemerintah dan lain-lain. 

2. Sumber Modal Luar 

Modal pinjaman atau modal luar, bersumber dari: 

1) Anggota 

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan 

simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar 

kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya 

dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai 

dengan uang yang berasal dari anggota. 
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2) Pinjaman dari Koperasi lain 

Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama 

badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan 

modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang 

luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang 

diperlukan. 

3) Lembaga keuangan lainnya 

Yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keungan lainnya yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi 

mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada 

koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara 

yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat 

khususnya usaha koperasi. 

4) Penerbitan obligsi dan surat utang lainnya,  

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk 

menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang 

kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat 

umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual 

obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal 

yang ada. 
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5) Sumber lain yang sah 

Pinjaman yang diperolah dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui 

penawaran secara umum. 

 

B. Hubungan Antar Variabel 

Maka hubungan antar variabel pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Hubungan Jumlah Anggota dengan Sisa Hasil Usaha 

Anggota koperasi mempunyai peranan penting dalam memajukan koperasi, 

tanpa adanya anggota koperasi maka usaha tidak akan berjalan. Anggota adalah 

pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi, kesadaran anggota terhadap 

koperasinya sangat penting dan sangat diperlukan dengan tujuan utamanya adalah 

meningkatnya partisipasi anggota dalam usaha koperasinya. 

 Sebagai anggota koperasi berhak menerima sisa hasil usaha sesuai dengan 

jasa yang telah diberikan kepada koperasi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari R.M. 

Ramudi Arifin (meirsyahnp.blogspot.com), yang menyatakan bahwa “dalam batas 

ekonomi, kesejahteraan seseorang/masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang 

diperolehnya, dengan demikian tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota”. 

Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota koperasi dapat berupa pendapatan 

nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang. 
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2. Hubungan Modal Sendiri dengan Sisa Hasil Usaha  

Setiap kegiatan usaha memerluka modal sebagai penggerak operasional.Modal 

tersebut merupakan pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh badan 

usaha termasuk koperasi untuk mendapatkan hasil atau laba yang diinginkan. Oleh 

karena itu koperasi harus berusaha meningkatkan modal usahanya. Modal usaha yang 

cukup akan membantu koperasi untuk melakukan kegiatan secara efisien. 

Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha 

sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun dan menanamkan 

modalnya dengan cara pemupukan berbagai sumber keuntungan dan banyaknya 

jumlah anggota. Modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. 

Hal ini bertujuan untuk mendidik koperasi sebagai badan usaha yang mandiri dengan 

kekuatan sendiri. 

Semakin besar jumlah anggota, maka semakin besar pula modal yang dimiliki 

koperasi. Artinya kemampuan usaha koperasi semakin beraneka ragam dan pada 

gilirannya akan memperbesar sisa hasil usaha. Usaha koperasi terutama diarahkan 

pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk 

menunjang usaha maupun kesejahteraannya. 

Berarti faktor variabel modal sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap 

sisa hasil usaha. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gitosudarmo 

(2002) bahwa dengan modal yang lebih dari cukup akan mengurangi resiko dan 

meningkatkan keuntungan atau laba. Menurut Kusmuriyanto (2003), partisipasi 
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anggota dalam kontribusi modal berpengaruh terhadap pemupukan modal sendiri 

sehinggan nantinya akan meningkatkan penghasilan. 

3. Hubungan Modal Luar terhadap Sisa Hasil Usaha  

Modal luar adalah modal yang diperoleh dari bantuan atau pinjaman dari 

pemerintah, koperasi lainnya, lembaga keuangan dan lain-lain.Tetapi modal yang 

terbaik adalah modal sendiri tanpa adanya pinjaman modal dari yang lainnya. Namun 

karena modal sendiri kurang mencukupi untuk pengembangan usaha yang dilakukan 

koperasi, maka diperlukanlah bantuan dari luar sebagai pinjaman modal. 

Bantuan atau pinjaman yang diperoleh digunakan sebagai tambahan modal bagi 

usaha koperasi.Sehingga modal luar berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. 

Karena jika modal luar diperoleh semakin besar, maka unit usaha-usaha koperasi 

yang dikembangkan juga akan semakin besar. Sehingga dapat meningkatkan sisa 

hasil usaha koperasi. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

1. Aji Setiyono (2009) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh Modal Sendiri, 

Modal Asing, dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit 

Desa (KUD) Kabupaten Kebumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

pengujian hipotesis secara parsial antar variabel modal sendiri, modal asing, dan 

volume usaha berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. 
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2. Putu Trisna Ganitri, I Wayan Suwendra, Ni Nyoman Yulianthini (2014) dalam 

penelitiannya yang bejudul “Pengaruh Modal sendiri, Model Pinjaman, dan 

Volume Usaha terhadap Selisih Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di 

Kabupaten Klungkung. Hasil penelitiannya ada pengaruh yang positif dan 

signifikan secara simultan dari modal sendiri, modal luar, modal pinjaman, dan 

volume usaha terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten 

Klungkung 

3. Agustin Rusiana Sari dan Beny susanti yang berjudul “Pengaruh Modal Sendiri, 

Modal Luar, dan Volume Usaha pada Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakrta. Hasil penelitiannya yaitu Modal sendiri, modal luar, 

volume usaha secara bersama-sama mempengaruhi sisa hasil usaha, sedangkan 

secara parsial hanya volume usaha yang mempengaruhi sisahasil usaha di Provinsi 

DIY. 

4. Km bayu pariyasa, Anjuman Zukhri, Luh Indrayani yang berjudul “Pengaruh 

Modal, Volume dan Anggota terhadap SisaHasil Usaha pada Koperasi Serba 

Usaha KecamatanBuleleng”. Hasil penelitiannya yaitu variabelmodal, volume 

usaha dan jumlah anggotasecara simultan berpengaruh terhadap sisahasil usaha 

(SHU). 

5. Helina Ria Patmi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Modal Sendiri, 

Modal Luar, dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di 
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Kabupaten Bantul”. Hasil penelitiannya ada pengaruh yang positif dan signifikan 

secara simultan dari modal sendiri, modal luar, dan volume usaha terhadap sisa 

hasil usaha koperasi di Kabupaten Bantul. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Variabel Model Hasil 

Aji Setiyono (2009) 

”Pengaruh Modal 

Sendiri, Modal Asing, 

dan Volume Usaha 

terhadap Sisa Hasil 

Usaha Pada Koperasi 

Unit Desa (KUD) 

Kabupaten Kebumen 

Variabel 

dependen: 

Sisa Hasil 

Usaha 

Variabel 

independen: 

Modal 

Sendiri, 

Modal Asing, 

dan Volume 

Usaha 

Analisis 

Deskriptif, dan 

Analisis 

Inferensial 

Pengujian hipotesis 

secara parsial antar 

variabel modal 

sendiri, modal asing, 

dan volume usaha 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

sisa hasil usaha 

Putu Trisna Ganitri, I 

Wayan Suwendra, Ni 

Nyoman Yulianthini 

(2014) “Pengaruh 

Modal sendiri, Model 

Pinjaman, dan Volume 

Usaha terhadap Selisih 

Hasil Usaha pada 

Koperasi Simpan 

Pinjam di Kabupaten 

Klungkung 

Variabel 

dependen: 

Selisih Hasil 

Usaha 

Variabel 

Independen: 

Modal 

Sendiri, 

Model 

Pinjaman, 

dan Volume 

Usaha 

Analisis yang 

digunakan 

Penelitian 

Kuantitatif 

Kausal 

Ada pengaruh yang 

positif dan 

signifikan secara 

simultan dari modal 

sendiri, modal luar, 

modal pinjaman, dan 

volume usaha 

terhadap sisa hasil 

usaha koperasi 

simpan pinjam di 

Kabupaten 

Klungkung 

Agustin Rusiana Sari 

dan Beny susanti 

“Pengaruh Modal 

Variabel 

dependen: 

Sisa Hasil 

Analisis 

Statistik 

Deskriptif, Uji 

Modal sendiri, 

modal luar, volume 

usaha secara 



35 
 

Sendiri, Modal Luar, 

dan Volume Usaha 

pada Sisa Hasil Usaha 

Koperasi di Provinsi 

Daerah Istimewa 

Yogyakrta 

Usaha 

Variabel 

independen: 

modal 

sendiri, 

modal luar, 

dan volume 

usaha 

Asumsi Klasik 

untuk Regresi 

Berganda, dan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

bersama-sama 

mempengaruhi sisa 

hasil usaha, 

sedangkan secara 

parsial hanya 

volume usaha yang 

mempengaruhi sisa 

hasil usaha di 

Provinsi DIY. 

Km bayu pariyasa, 

Anjuman Zukhri, Luh 

Indrayani “Pengaruh 

Modal, Volume dan 

Anggota terhadap 

SisaHasil Usaha pada 

Koperasi Serba Usaha 

Kecamatan 

Buleleng” 

 

 

Variabel 

dependen : 

Sisa Hasil 

usaha 

Variabel 

independen : 

Modal, 

Volume 

Usaha, dan 

jumlah 

Anggota 

 

Penelitian 

Kausal dengan 

Teknik 

Analisis adalah 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Variabel 

modal, volume 

usaha dan jumlah 

anggota 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap sisa 

hasil usaha (SHU) 

Helina Ria Patmi, 

“Pengaruh Modal 

Sendiri, Modal Luar, 

dan Volume Usaha 

terhadap Sisa Hasil 

Usaha di Kabupaten 

Bantul tahun 2012-

2015” 

Variabel 

dependen : 

Sisa Hasil 

Usaha 

Variabel 

Independen : 

Modal 

Sendiri, 

Modal Luar, 

Volume 

Usaha 

Penelitian 

dengan 

Analisis 

Metode Panel 

ada pengaruh yang 

positif dan 

signifikan secara 

simultan dari modal 

sendiri, modal luar, 

dan volume usaha 

terhadap sisa hasil 

usaha koperasi di 

Kabupaten Bantul 
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D. Kerangka Berfikir 

 Menurut purwanto (2007:81) kerangka berfikir adalah argumentasi dalam 

merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban yang bersifat sementara dengan 

masalah yang diajukan. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berfikir merupakan penjelasan 

sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. 

 Anggota koperasi memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan 

koperasi. Jumlah anggota yang berperan aktif dalam pembiayaan koperasi berupa 

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela serta pemanfaatan berbagai 

potensi pelayanan yang disediakan koperasi akan meningkatkan modal koperasi, 

terutama modal kerja dan omset usaha koperasi. Hal ini tentu akan membuat koperasi 

akan berkembang lebih baik dan akan menguntungkan anggota terutama dengan 

adanya kenaikan perolehan sisa hasil usaha koperasi. 

 Dengan banyaknya jumlah anggota yang berperan aktif dalam kegiatan 

koperasi maka kegiatan koperasi dapat berjalan dengan lancar. Semakin banyak 

jumlah anggota koperasi akan semakin meningkatkan modal yang dimiliki koperasi. 

Modal inilah yang perlu diperhatikan oleh para pengurus koperasi untuk 

mengelolanya dengan baik, sehingga modal itu dapat digunakan secara ekonomis dan 



37 
 

efektif untuk pembiayaan operasional koperasi sehari-hari.Ada dua macam modal 

dalam koperasi yaitu modal sendiri dan modal luar (pinjaman) yang akan 

berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha pada koperasi. 

 Di dalam koperasi sisa hasil usaha (SHU) erat hubungannya dengan jumlah 

anggota, modal sendiri dan modal pinjaman yang dimiliki oleh koperasi. Semakin 

banyak jumlah anggota koperasi maka akan semakin banyak pula modal yang 

dimiliki koperasi. Dengan modal yang banyak maka koperasi dapat menghasilkan 

sisa hasil usaha (SHU) bagi para anggotanya. 

 Sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan salah satu indikator keberhasilan 

koperasi. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan 

kegiatan usaha koperasi. Koperasi harus mampu membiayai kegiatan operasionalnya 

dengan sisa hasil usaha yang dihasilkan. Dengan demikian jumlah anggota, modal 

sendiri, dan modal luar berhubungan dengan sisa hasil usaha koperasi. 

 

 

 

 

 

Modal Sendiri 

(X1) 

Modal Luar/Pinjaman 

(X2) 

 

Sisa Hasil Usaha 

(Y) 

Jumlah Anggota 

 (X3) 
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Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

E. Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2011 : 64), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis tersebut akan diuji menggunakan 

pendekatan kuantitatif sehingga akan diketahui kebenarannya secara empiris. Dengan 

mengacu pada rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dibuat, kemudian 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara modal sendiri koperasi dengan 

perolehan sisa hasil usaha pada koperasi pegawai kabupaten Pekalongan tahun 

2012-2015. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara modal luar koperasi dengan 

perolehan sisa hasil usaha pada koperasi pegawai kabupaten Pekalongan tahun 

2012-2015. 

3. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara jumlah anggotakoperasi dengan 

perolehan sisa hasil usaha pada koperasi pegawai kabupaten Pekalongan tahun 

2012-2015. 


