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Judul Pengaruh Penjualan, Jumlah Pendapatan Bunga dan Jumlah Modal Terhadap Sisa Hasil 

Usaha (Studi Kasus Koperasi KPN Pusat Kota Malang). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modal, 

penjualan dan jumlah pendapatan bunga terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai 

Negeri di Kota Malang. 

Adapun hipotesis penelitian ini yaitu diduga bahwa penjualan, Jumlah Pendapatan Bunga dan 

jumlah modal berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha. Alat analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji t dan uji F dan koefisien determinasi (R2).  

Dari analisis regresi diperoleh perhitungan sebagai berikut: Y = 59983027,427 + 0,010 X1 + 

0,082 X2 + 0.048 X3. R2 (koefisien determinasi) sebesar 0.748 Artinya bahwa 74,8% SHU 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel bebasnya, yaitu penjualan, jumlah pendapatan 

bunga, dan jumlah modal, Sedangkan sisanya 25,2% variabel SHU akan dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai 

korelasi sebesar 0.865, ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan SHU 

termasuk kategori sangat kuat. 

Berdasarkan analisis regresi dapat diketahui bahwa nilai thitung untuk X1 = 3,148 dan t tabel 

(α = 0,05 ; db residual = 4) adalah sebesar 2,776. Karena t hitung > t tabel maka (X1) 

berpengaruh signifikan. Uji t untuk X2 = 4,708 dan t tabel (α = 0,05 ; db residual = 4) adalah 

sebesar 2,776. Karena t hitung > t tabel maka (X2) berpengaruh signifikan. Uji t untuk X3 = 

3,819 dan t tabel (α = 0,05 ; db residual = 4) adalah sebesar 2.776. Karena t hitung > t tabel 

maka (X3) berpengaruh signifikan. Secara simultan F hitung = 9,877 dan F tabel pada α = 

0,05 dengan nilai sebesar 6,591. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa F hitung > F tabel 

yaitu bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dari ketiga 

variabel independent, variabel jumlah pendapatan bunga mempunyai pengaruh yang dominan 

dibandingkan dengan variabel penjualan dan jumlah modal karena mempunyai nilai koefisien 

regresi yang besar dibandingkan dengan nilai koefisien regresi variabel yang lain. 


