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PENGARUH MODAL KERJA TERTIADAP SISA HASTL USAI{A (ST{U)
PADA KSP BERKAT'BULUKTJMBA DI KABUPATEN BULUKTIPTEA

Siffi tlajerah Hasyim
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : jeje_hasyirn@yahoo.co. id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap Sisa Hasil
Usaba (SHU) pada Koperasi Simpan pinjam (KSP) Berkat Bulukurnba di
Bulukumba. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan korelasi.
penelitian ini adalah laporan keuangan tentang Modal Keda da'n- Sisa'Hasil U
(SHU) Koperasi Snnpan pinjam (KSP) Berkat Bulukurnba di Kabupaten
selarna lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Teknik
pen8unpulfln d?ta y.ang digunakan ad.alah pexgamalan, Ir?Ii?nqara dan dokum.entasi.
Hasil penelitian menqr:ljukkan bahwa modal kerl'a mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap Sisa Hasil Usaha (SH[I) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSp) Berkat
Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. Diperoleh nilai t hitung 10,088 dengan tingkat
signifikan dari variabel Modal Kerja jauh dari taraf signifikan 0,05 yaitu 0,002. Dengan
demikian variabel Modal Keda berpenganrh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil
Usaha (SF[U).
Kata Kunci : Modal Keda, Sisa Hasil Usaha, Koperasi Sirnpan pinjam

INFLUENCE OF WORKING CAPITAL TO SISA HASTL USATL{ (SHU)
ON KSP BERKAT BULUKUMBA IN BULUKUMBA REGENCY

Facurty 
", 

u*llH,ff .|#?I,tr 
i,llH- o f Makas sar

Email : jeje_hasyrm@yahoo. co. id

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of trVorking Capital on tlre Sisa Hasil Usaha(SrrUl at Koperasi SiSnq Purjam (KSP) Berkat d"f,,t*"tu in Bulukumba Disrrict.
This research is quantitativ.e with correlation approach. The population of this study isthe financial report-9n working capital and^ Sisa gasit Gana (SHU) of rofe.asi
!i*pu-o Pinjarn (KSP) Berkat Bulukumba in Bulukumba Disrrict for the iust nr.'y.*sfrom 2009 to 2013. Data collection techniques used are ouservation, interview anddocumentation. The result of the research sho*s that working capital has siglificantinfluence to Sisa Hasil U_saha (SHU) at Koperasi simpan pinjam (KSp) BerkatBulukumba in Bulukumba District. obtained t value : 1010.88 with-signih"*i t*.t orWorking Capital variable is far from the significant levi oi o.os is 0.002. T5us rheyg39l" working Capital has a positire *d significant effect on sisa Hasil Usatra(sHU).
Key words : working Capitar, Remaining Results, cooperative Savings and Loans

PENDAHULUAN
Sydah menjadi kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergelut di

-bi9*g ekonomi' baik secara personal maupun kolektif dalam memenuhi kebutuhanhidup' yang pada satu sisi tidak terbatas dan pada ririiuin Jinadapkan pada sumber-sumber terbatas- Salah satu usaha turhrk memenuhi kebutuhan sekaligus untuk
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membangun perekonomian negara adalah dengan membentuk badan usaha sendiri. Dan
salah sahr badan usalia yang mendukung perekonomian negara dengan asas

kekeluargaan dan dengan mengutamakan kepentingan bersama pada umumnya dan

memajukan kesqjahteraan anggotanya pada khususnya adalah koperasi." 
Koperasi berperan penting fer6adap pembarigunan perekbnomian negara karena

koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukurn
koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi ralqyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. lial ini tercantum
pa.da Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal I ayat (1) dan dipertegas nada Undang-
Uiidahg Dasar 1945 kllrisrisiya Pesal 33 ayat (1) yadg iiidiiSratalian bahwa
"Perekonomian lndonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan".
Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Kementerian Kopera.si dan

Usaha Kecil Menengah (httrr://www.depkop.so.id sebagai berikut : Perrurnbuhan
koperasi Indonesia meningkat cukup signifikan dari tahun 2006 hingga tahun 2011,
yaitu sekitar 25 yo. Namun masih sedikit koperasi yang mempunyai aiset dar volume
perdagangan usaha yang besar. Hingga kini belum terlihat koperasi di Indonesia yang
memiliki ratusan atau bahkan ribuan pabrik yang mengelolah bahan-bahan baku hingga
menjadi produk akhir seperti di'Belanda, New Zealand dan Australia. Padahal Indonesia
merupakan salah satu negara penghasil komoditas petani terbesar di dunia, dan
seharusnya Indonesia dapat mengelolahnya menjadi produk jadi. F{al ini disebabkan
karena kurangnya modal yang terhirnpun dalam koperasi di Indonesia.

Sehingga dapat disirnpulk4n bahwa koperasi saat ini masih tertinggal jauh
dibandingkan dengan perkembangan usaha swasta lainnya, hal ini disebabkan adanya
masalah-masalah yang dilradapi koperasi terutama aspek internal maupun eksternal,
aspek keseirnbangan, aspek manajemen, aspek usaha dan modal, khususnya modal kerja
bagt koperasi sangat penting. Biasanya modal kerja harus disesuaikan dengan
kebutuhan koperasi dan operasional koperasi, apabila terjadi kekwangan modal kerja
akan mengakibatkan koperasi tersebut rnengalami kebangkrutan. Masalah modal ini
sangat penting bukan hanya perusahaan-perusahaan yang besar tetapi juga dialzuni oleh
koperasi karena dari itu koperasi harus cemrat dalam mengelola modal.

Masalah internal maupun eksternal khususnya masalah modal yang timbul dari
aspek ini menyebabkan koperasi sebagai badan usaha tidak memiliki lagi budaya
perusahaan yang kondusif, mengakibatkan koperasi sulit untuk mengakf.nlisasikan
dirinya ditengah realitas perekonomian .vang terus berkembang kearah liberalisasi.
Demikian juga koperasi tidak mempunyai daya tarik sebagai sarana penghimpun
pontensi ekonomi para anggotanya yang kecil-kecil dan tersebar karena koperasi lebih
di promosikan sebagai badan usalra yang ideal (tidak mencari keuntungan dan berwatak
sosial).

Sebagai organisasi ekonomi, koperasi dalam menjalankan usahanya memerlukan
modal usaha. Peranan modal didalam operasional koperasi mempunyai konhibusi yang
sangat penting karena tanpa modal yang cukup koperasi tidak akan be{alan latcar.
Modal koperasi terdiri dari rnodal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat
berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan
modal pinjarnan dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank
dan lembaga keuangan lainnya.

Modal kerja merupakan dana yang tertanarn dalam unsur-unsur aktiva lancar.
Modal kerja terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Kas merupakan bennrk aktiva yang
paling likuid, yang bisa dipergunakan unhrk memenuhi kewajiban finansial perusahaan.
Selain kas, komponen lainnya adalah piutang, yang trmbul karena adanyi penjualan
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kredit, maka semakin besar pula investasi dalarn piutang dan akibatnya resiko atau

biaya yang akan dikeluarkan akan semakin besar: pula.- 
Kornponen rnodal kerja yang lain dalarn penelitian ini adalah persediaan, juga

merupakan 
"1.*", 

utama dari modal kef a, karena jumlahnya cukup besar dalam suatu

p.*duhu*, jenis persediaan yang ada dalam 
'perusaliaan teryantung dari jenis

perusahaan.^ 
Untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dapat diukur dari tingkat

perputarannya. eerpuhran modal kerja dimuiai saat kas diinvestasikan dalam

Lo*poo"r,-komponen modal kerja sampai kernbali menjadi kas. Semakin pendek

periode peiputaia* modal kerjb biriarti semakfur oepat atau Seidakiri tiiig$i tiugkat

perputaran modal kerja dan semakin efisien penggunaaan modal kerja sehingga dapat

meningkatkan profitabilitas. '-. 
--

Salah satu koperasi yang masih berdiri dan memiliki komitmen trntuk maju

karena di dukung oleh anggota dan pengurusnya adalah KSP Berkat Bulukumba. KSP

Berkat Bulukumba yang terletak di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi"Selatan

berdiri sejak tahun i967 hingga sekarang'dan sudah memiliki 28 kantor cabang yang

berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan 40 kantor cabang pembantu yang

berkedudukan di tingkat wilayah ksgamatan dalarn 26 Kabupaten/Kotamadya se-

Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Koperasi tersebut dipelopori oleh Sdr. H. Arifuddin, seorang Pegawai Negeri

Sipil yang jabatairnya whLtu itu ialah Wakil Kepala Wilayah Kecarnatan Ujung Bulu
dalarn Kota Bulukumba, setelah melihat dan menyadari bahwa citra koperasi hampir
hilang, sebagai akibat banyaknya Koperasi Konsumsi yang waktu itu bubar karena

mengharapkan jatalr'bari pemerintah sudah ditiadakan, maka seluruh koperasi yang

tadinya mengharapkan bantuan/jatah akhirnya tidak aktif dan membubarkan diri. Akibat
kevakuman koperasi masa itu, maka muncullah rentenir, banyak anggota masyarakat
yang terlibat d-bngan rentenir utarnanya dikalangan Pegawai Negeri Sipil, karena gaji
pegawai pada masa itu sangat rendah maka sangat dibutuirkan Koperasi Sirnpan Pinjam
Berkat untuk membendung pergerakan rentenir.

Koperasi Simpan Pinjam Berkat Buiukumba yang beranggotakan para

masyarakat kabupaten Bulukurnba. Koperasi ini berfokus pada usaha Simpan Pinjam,
karena usaha ini yang paling menonjol pada Koperasi ini. Kegiatan usaha pada
Koperasi Simpan Pinjam yaitu memberikan pinjaman kepada anggota maupun
masyarakat yang berada disekitar koperasi tersebut. Anggota atau maqyarakat yang
merninjarn uang kedalam koperasi dapat memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan
dan lainJain.

Masalah yang timbul pada kebanyakan koperasi adalah keuntungan yang
diterima koperasi masih rendah. Rendahnya keuntungan dalarn hal ini Sisa Hasil Usaha
(SHU) yang diterima koperasi bisa disebabkan berbagai hal, ini bisa disebabkan dari
pengeluaran yang tinggi ataupun memang modal yang digrurakan tidak dapat berputar
secara teratur. Begitupun dengan KSP Berkat di Kabupaten Bulukurnba, para pengurus
dan anggota sampai sekarang masih mengupayakan agar keuntungan atau SHU koperasi
sema]<in meningkat.

Adapun kondisi Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) Berkat di Kabupaten Bulukumba selama lima tahun teakhir adalah
sebagai berikut :
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Sumber: KSP Berkat Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan babwa setiap tahun Sisa Hasil

Usaha yang diperoleh oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat di Kabuparen
Bulukumba selalu meningkat dan junlahnya sangatlah memuaskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan peneiitian denganjudul "Penganrh Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Sirnpan
Piqiam (KSP) Berkat Bulukumba di Kabupaten B ulukumba,,.
METODE PENELITIAN

Jtrmal Economix Volume 5 Nomor I Juru2017

Tabel 1

Data Jumlah Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaira (sFilj)
,un Berkat Bulukurnba Tahun 2009-20 I 3

0,10

Rasio

20L3 206.3s3.839.838 0,19 5.644.ts9.9s3

Definisi Variabel

SHU
(v)

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif karena untuk
mengetahui gambaran yang jelas mengenai pengaruh- Modal Ke{a terhadap Sisa Hasil
Usaha (sHU) pada Koperasi simFan Phiarn (Ksp) Berkar Bulukruriba di Kabupaten
Brrlukumba

.. - IoPrlTi penelitian ini adalah lapolan keuangan tentang Modal Kerja dan SisaHasil usaha (sHuf'Koperasi Simpan Pinlarn (Ksp)"Berkui-gurrkurra al"rauupaten
Bulukumba selama lima tahun terakhir terhitung dari tahun zool sampai oengan iahur2013' Tehrik peflgurnpulan data rnenggunaku p-*groutan (obsenasi), rvarvancara da,dokumentasi.

Tabel2.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ktiantitatifAnalisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisisdata berbentuk angka-angka atau hal-hal yang dapat diulanr. Analisis yang digurakanadalah analisis regresi linier sederhana, untuk rnernpelajari pengaruh variabel X (ModalKerja) tertadap vadabel Y (Sisa Hasil Usaha). Menu-ut Irianto (2004: 158) persamaairregresi linier sederhana adalah:
I'=a +bX

Keterangan :

Y: Variabel Terikat (Sisa Hasil Usaha)
X = Variabel Bebas (Modal Kerja)
a = Nilai Konstanta
b: Angka Arah atau Koefisien Regreii

2009 3.166.820.814
20t0 r11.822.724.49s 0,12 3.7t8.397.930 0,17
2071 135.919.099.796 0,21 4.397.021.3s0 a.2t
20t2 173.6U.004.826 0.28 s.t24.s59.86A 0.16

Modal
Kerja
(x)

Modal yang digunakan pihak untukkoperasi membiayai
kegiatan-kegiatan Koperasi Simpan BerkatPrnjam (KSP)

BulukumbaKabupaten
Rasio

t39

99.788.598.959
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IIASIL PENELITIAN
Hasil penelitian didapatkan dengan meiigetaliui besantya derajat hubungan

antara Modal Kerja (X) dan Sisa Hasil Usaha (Y) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Berkat di Kabupaten Bulukumba yang diukur dengau menennrkan besarnya koefisien
korelasi yang diolah dengan menggunakan program SPSS 20 for Windows.

Tabel 3.

Hasil Olah Data Korelasi

Berdasarkan tabel olah data di atas, diperoleh nilai R Square:0,971, hal ini
berarti variasi Sisa Hasil Usaha 97,1 yo dipengaruhi oleh Modal Kerja sedangkan
sisanya 3,9 yo dipengamhi-oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Selanjubrya, untuk mengetahui keberartian koefisien regresi dilakukan dengan
Uji t yang diolah melalui SPSS 20 for Windows. Adapun hasil dari olah data tersebut,
malia diperoleh hasil sebagai berikut :

, Tabel4.
Hasil Olah Data

Dependent Variable : SHU
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai tbit.,s: 10,088 dengan taraf signifrkan

0,002 jauh lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan. yaitu 0,05. Jadi dapat
disimpulkan bahwa Modal Kerja rnempunyai pengaruh yang sangat signifrkan terhadap
Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Prrjam (KSP) Berkat di Kabupaten Bulukumba
karena tingkat signifikan dari variabel Modal Kerja jauh dari taraf signifrkan 0,05 yaitu
0,002. Dan dari tabel di atas, juga menunjukkan bahwa besar kostanta bernilai positifl
hal ini berarti jika koperasi menggunakan modal Rp. 0,- atau tanpa modal, mata Sisa
Hasil Usaha (Sfil, tetap atau konstan sebesar Rp. 1.141.855.553.157,-.
PEMBAIIASAN

Hasil penelitian tentang keadaan modal kerja dan sisa hasil usaha Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba sebelumnya, adapun penganrh
modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi S,impan Pinjam (KSP) Berkar
Kabupaten Bulukumba yaitu positif dan sangat signifikan dibuktikan dari adanya qii
data dan uji hipotesis menggunakan SPSS 20 for Windows, maka diperoleli hasil
sebesar 0,002 jauh dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0.05. Dimana hipotesis
dalam penelitian ini mengatakan bahwa diduga modal kerja mempunyai pengaruh
signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (Sfil, di Koperasi Simpan Pinjim (KSp) Birkat
Kabupaten Bulukumbq dapat disimpulkan hipotesisnya terbukti benar.

Lri juga dibuktikan dengan pendapat yang diturgkapkan S. Munawir (2004),
yang menyatakan bahwa modal kerja merupakan faktor yang tidak kalah penting jika
dibandingkan dengan frktor lain misalnya tenaga ke{a, mesin ataa alat pioAutsi Aan

Model R ii Square Adjusted it Square Std; Err_or _of the
Estimate

I ,986" .971 ,962 t96804344,82743
a. Predictorq: (Constant); Modal

Llnstandardized Coeffi cients
Standardized
CoefficientsModel

B Std. Error Beta

t sig.

(Constant) I 141855553,157 335730t62,t26 3.401 ,042
1

Ir{odal ,0?2 ,002 ,986 10,088 ,002
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bangunan. Modal kerja mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan koperasi
sehari-hari, karena selahr dibututrkan untuk menrbelanjakan'secara tems menenls.
Modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi seekonomis
mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya
yang mungkin timbul karena ada krisis atau kekacauan keuangan. Dan masih pendapat
yang dikemukakan S. Munawir yaitu peranan modal kerja yang cukup bagi koperasi
adalah melindungi perusatraan terhadap krisis modal kerja karena turunnya aktiva
lancar, memungkinkan untuk rnembayar semua kewajiban tepat pada waktunya,
menjamin dfunilikinya kredit sebanding perusahaan yang semakin besar dan
memungkinkan bagi perusahrarr untuk dapat rnenghadapi bahaya-bahaya atau kesulital
keuangan yang terjadi, memungkinkan unhrk memiliki persediaan daiam jurnlah yang
cukup untuk melayani para konsumen/anggota, memungkinkan bagi'peruJahaa, untuk
beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan unnrk memperoleh barang
atau jasa yang dibutuhkan, memungkinkan bagi koperasi untuk memberikan syarat
kredit yang menguntungkan bagi para anggotanya.

Dengan demikian Laba atau Sisa Hasil Usaha diperoleh dengan membandingkan
antara modal kerja dengan selumh biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu.
Besar kecilnya Sisa 

-Hasil Usaha dipengaruhi oleh besar kecilnya modal kerja dan
jumlah biaya yang dikeluarkan. Harus diketahui bahwa modal lerja mem*g Uaut
berpengamh langsung terhadap Sisa Hasil Usaha namun ada varia-bel moderit atau
variabel antara yaitu onzet, maksudnya modal kerja akan mempengamhi penurunan
atau peningkatan omzet secara langsung kemudian mempengaruhi sisihasil usaha pada
koperasi, dimana sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu
tahun buku dikurang' dengan biaya-biaya, penJrusutan dan keriajiban Iain termasuk
pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.'

Pembuktian hipotesis bahwa modal kerja berpengaruh positif terhadap Sisa
Ilasil usaha juga dibuktikan sebagaimana pendapat Sawii (2005), yang menyatakan
b4*u semakin banya\ modal kerja, maka lioperaii tersebut atan metatukan berbagai
usaha untuk dapat meningkatkan sisa hasil usahanya.

Dan koperasi sebagai usaha mandiri yang sebagian besar modal koperasi berasaldari anggotanya sendiri n.unun tidak menutup kemungkinan koperasi sangat
membutuhkan dana lainnya misalnya dana dari luaianggota. i4eskipun koperasi bukan
merupakan organisasi pengumpulan modal tetapi modal koperasi r*gui dibuhrhkan
sebagai salah satu faktor produksi dalam menjaiankan usaha. Oleh sebab itu modal
koperasi tidak boleh mengalami kekurangan.

Beberapa pendapat para ahli dT hasil penelitian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa dalarn melakukan usaha baik iru usaha kecil maupun usaha besaq
baik dalam bentuk koperasi maupun dalam bentuk perusahaan, selain ttaktor-faktor lain,
modal kerja sangatlah penting dalam menjalankan tuaha tersebtrt.

- Modal kerja yang digunakan dalam menjalankan usaha, rnaka peluang untuk
mendapatkan ketrntungan atau Sisa Hasil Usahu dalu- koperasi akan'sangai besar.
Dengan kata lain semakin besar modal kerja yang digunaican koperasi, m-aka akan
semaliin besar peluang untuk mendapatkan Siia gasil Urihu yu.rg akan didapatl<an.
Kesimpulan

Hasil pembahasan penelitian tentang pengaruh Modal Kerja terhadap Sisa Hasil
Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) gerkat Bulukumba di Kabupaten'gutukumba
ITq J9lul, dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa
Mgdll_Kerja mempunyg penrylt yung signirt*^t.rtuoup Sisa Hasil tisar,a rsrulpada Koperasi Simpan Pinjam (KSPjBerkat Bulukumba di Kabupaten Bulukumba.
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Saran
Bagr Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bgrkat BululQunba di Kab{paten

Bulukumba disarankan agar lebih meningkatkan da1 lengoptimlfkan- 
penggunaan

Modal Kerja sehingga perolehan laba dai Sisa Hasil Usahl (yil, akan se'makin

;;*;i iiuo t"p"iEuyaan masyarakat terhadap koperasi tetap terjaga.
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