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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian terdahulu Sigit (2014) dengan judul Pengaruh Modal 

Sendiri Jumlah Anggota Dan Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di 

Kota Kediri. Kesejatheraan anggota koperasi dicerminkan oleh perolehan sisa 

hasil usaha (SHU) yang terus mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan SHU 

koperasi dapat dipacu dari modal sendiri yang terus meningkat jumlah anggota 

yang terus bertambah dan jumlah aset yang semakin besar. Tujuan Penelitian 

adalah untuk menganalisis pengaruh modal sendiri terhadap SHU pada koperasi di 

Kota Kediri, untuk mengananlisis pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil 

usaha (SHU) pada koperasi di Kota Kediri, untuk menganalisis pengaruh asset 

terhadap sisa hasil usaha (SHU). Hasil penelitian ini bahwa modal sendiri 

berpengaruh secara parsial terhadap sisa hasil usaha, jumlah anggota berpengaruh 

secara parsial terhadap SHU, asset berpengaruh secara parsial terhadap SHU. 

Sedangkan variabel yang paling dominan mempengaruhi SHU adalah aset. Modal 

sendiri,jumlah anggota, dan asset berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

SHU. 

Menurut penelitian terdahulu Hanif (2014) dengan judul Pengaruh Modal 

Sendiri, Modal Pinjaman Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, modal 

pinjaman dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU), baik secara parsial 
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dan simultan pada koperasi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2012. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Koperasi Sukoharjo. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi yang terdaftar pda Dinas 

Koperasi dan UMKM Sukoharjo. Metode pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling dari total koperasi yaitu sebanyak 607 unit dimana dalam hal 

ini peneliti berhasil mengumpulkan sampel sebanyak 68 koperasi. Tehnik analisis 

data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi linier bergnda 

dengan menggunakan SPSS 17. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian 

adalah modal sendiri, modal pinjman dan volume usaha berpengaruh positif 

terhadap sisa hasil usaha baik secara parsial maupun simultan. 

Menurut Ayuk (2013) dengan judul Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah 

Simpanan, Jumlah Pinjaman Dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha 

(SHU) Koperasi Simpanan Pinjaman (KSP) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota, jumlah 

simpanan anggota, jumlah pinjaman anggota dan jumlah modal kerja secara 

simultan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di 

Kabupaten Badung, untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota, jumlah 

simpanan anggota, jumlah pinjaman anggota dan jumlah modal kerja secara 

parsial terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di 

Kabupaten Badung, untuk mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh 

diantara variabel jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, jumlah pinjaman 

anggota dan jumlah modal kerja terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan 

Pinjam di Kabupaten Badung. Hasil analisis data diketahui bahwa jumlah 
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anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam 

di Kabupaten Badung. Variabel jumlah anggota, dan jumlah modal kerja secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi 

simpan pinjam di Kabupaten Badung, sedangkan variabel jumlah simpanan dan 

jumlah pinjaman tidak berpengaruh. Variabel jumlah modal kerja berpengaruh 

paling dominan terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten 

Badung. 

Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitin sekarang adalah 

sama-sama mengamati sisa hasil usaha dengan menggunakan modal sendiri, 

jumlah pinjaman anggota dan total aset. Namun perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang terletak pada objek yang akan digunakan sebanyak 15 

koperasi simpan pinjam yang ada di Kota Mojokerto dengan periode yang 

digunakan yaitu 3 tahun dari tahun 2015-2017. Sehingga penelitian ini disebut 

juga dengan penelitian Development Resesarch. 

B. Landasan teori 

A. Modal Sendiri 

Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan 

sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang 

diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Berdasarkan pasal 41 

ayat 1 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang modal 

disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman. Ayat 2 disebutkan modal sendiri dapat berasal dari simpanan 
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pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang dimaksud 

dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut 

modal ekuiti. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama 

banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat 

masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali 

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah 

jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan 

oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. 

Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih 

menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh 

dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk 

modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

Kasmir (2010) modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari 

pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang 

dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka 

keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha 

adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya akan membayar 

dividen. Pembayaran dividen dilakukan apabila perusahaan memperoleh 

keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari keuntungan perusahaan. 

Kemudian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah 

digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya 

sangat terbatas dan relatif untuk memperolehnya. Bagi perusahaan yang 

sudah atau sedang berjalan, modal selain berupa saham dapat juga diambil 
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dari cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Namun, modal ini hanya 

dapat digunakan perusahaan untuk sementara waktu.  

Menurut Ninik Widiyanti (1998) bagi koperasi modal sendiri 

merupakan sumber permodalan yang utama, hal ini berkaitan dengan 

beberapa alasan : 

1. Alasan kepemilikan modal, yang berasal dari anggota merupakan 

salah satu wujud kepemilikan anggota terhadp koperasi beserta 

usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa 

lebih bertanggungjawab terhadap keberhasilan usaha tersebut. 

2. Alasan ekonomi, modal yang berasal dari anggota akan dapat 

dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak 

diperkenankan persyaratan bunga (jasa yang diberikan koperasi 

kepada peminjam). 

3. Alasan risiko, modal sendiri atau anggota juga mengandung resiko 

yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar khususnya 

pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar. 

B. Jumlah Pinjaman Anggota 

Menurut Kartasapoetra (2007) menjelaskan pinjaman yaitu 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak 

yang satu dengan pihak yang lain, yang mewajibkan pihak pinjaman 

meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuangan. 
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Prosedur pinjaman anggota yang ingin meminjam, harus 

mengajukan permohonan tertulis kepada panitia kredit, disertai 

keterangan-keterangan yang diperlukan seperti alas an atau tujuan 

peminjaman berapa jumlah yang dibutuhkan dan berapa lama kesanggupan 

mengangsur dan meminjam yang ada. Dalam koperasi simpan pinjam, 

panitia kreditlah yang berhak memutuskan dikabulkan dan ditolaknya 

semua permohonan pinjaman, serta menentukan syarat-syaratnya (jumlah, 

jangka waktu, angsuran, jaminan, dan lain-lain). 

Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh panitia kredit untuk 

memutuskan pemberian kredit pada anggota. Hal-hal itu adalah : 

1. Kemampuan KSP (jumlah uang yang tersedia dan jumlah permohonan 

pinjaman yang masuk). 

2. Tujuan pinjaman dan manfaat bagi pemohon (keadaan darurat 

mendapat prioritas utama). 

3. Kerajinan anggota pemohon sebagai penabung. 

4. Kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman. 

5. Keamanan modal koperasi (perlu tidaknya jaminan). 

 

 

C. Total Aset 

Aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan memberikan 

manfaat usaha dikemudian hari, selain itu aset juga dapat diartikan sebagai 

semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan yang dapat 
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dimasukkan kedalam kolom aset salah satunya adalah gedung dan 

bangunan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ETAP (2009) aset 

adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akihbat dari peristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan 

diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset 

adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik 

langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas 

kepada entitas. Beberapa aset, misalnya aset tetap memiliki bentuk fisik. 

Namun demikian bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan 

eksistensi aset. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. 

Aset biasanya dikelompokkan menjadi kategori seperti : 

1. Aset lancar 

Standar Akuntansi Keuangan ETAP (2009), suatu aset diklasifikasikan 

menjadi aset lancra jika diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki 

untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal 

entitas dimiliki untuk diperdagankan, diharapkan akan direalisasi dalam 

jangka waktu 12 tahun setelah periode pelaporan berupa kas atau setara 

kas kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan 

untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir 

periode pelaporan. 

2. Aset tetap 

Pengertian aset tetap dalam Standar Akuntansi Keuangan ETAP 

(2009) adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 
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peroduksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke 

pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan 

digunakan lebih dari satu periode. Entitas harus mengakui biaya 

perolehan aset tetap sebagai aset jika kemungkinan bahwa manfaat 

ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau 

ke dalam entitas pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang 

dapat diukur. 

D. Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Pembagian sisa hasil usaha tentu tidak terlepas dari filosofi dasar 

koperasi, di mana asas keadilan menjadi hal yang paling penting untuk 

dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi. Undang-Undang koperasi 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang sisa hasil usaha menyatakan bahwa sisa 

hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu 

tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya 

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha 

harus diperinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya 

dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari bukan 

anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota 

dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa 

yang berasal dari pihak tidak boleh dibagikan kepada anggota. 

Pembagian sisa hasil usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1992 tentang koperasi pasal 25 ayat 2 bahwa sisa hasil usaha 

setelah dikurangi dana cadangan dan dibagikan kepada aggota sebanding 
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dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan 

koperasi serta digunakan untuk keperluan sesuai dengan keputusan rapat 

anggota. Dalam penejelasannya disebutkan bahwa penetapan oleh rapat 

anggota yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan 

partisipasi modal. 

Sisa hasil usaha yang boleh dibagikan kepada anggota hanyalah 

sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk 

anggota. Pada rapat anggota tahunan sisa hasil usaha diputuskan untuk 

dibagikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar 

koperasi. Sisa hasil usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para 

anggotanya terdiri dari dua macam yaitu : 

1. Jasa modal yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk 

para anggota berdasarkan uang simpanan meeka yang merupakan 

modal koperasi atau imbalan kepada anggota atas modal dalam 

bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi jasa (bunga) modal 

dihitung sebesar prosentase tertentu terhadap simpanan pokok dan 

simpanan wajib masing-masing anggota prosentase ini ditetapkan 

dalam rapat anggota. Simpanan sukarela tidak memperoleh jasa 

modal yang diambilkan dari sisa hasil usaha. 

2. Jasa anggota yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk 

anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk 

memperoleh sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha akan diberikan sesuai 

dengan jumlah yang dipinjam dalam satu periode. Semakin besar 
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pinjaman, maka pembagian sisa hasil usahanya pun semakin besar 

pula, demikian pula sebaliknya. 

E. Hubungan antar variabel 

1. Pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha 

Meskipun syarat pendirian koperasi adalah adanya 

sejumlah orang, namun sebagai badan usaha koperasi tetap 

membutuhkan modal guna menyokong usahanya yang terdiri atas 

modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri menurut 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 terdiri atas simpanan 

pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan 

modal sendiri yang berasal dari anggota terdiri atas simpanan 

pokok dan simpanan wajib. Dengan modal inilah koperasi 

menjalankan berbagai usahanya untuk menghasilkan laba yang 

dikenal dengan istilah SHU. 

Menurut Sitio dan Tamba (2001), SHU merupakan 

pendapatan koperasi dikurangi dengan seluruh beban dan 

kewajiban koperasi. SHU setelah dikurangi dana cadangan akan 

dibagikan kepada anggota serta digunakan untuk keperluan-

keperluan koperasi (pendidikan maupun keperluan koperasi yang 

lain) yang telah ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan 

koperasi yang bersangkutan. Jumlah SHU yang akan diterima 

anggota akan berbeda tergantung pada partisipasi modal (simpanan 

anggota termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib) dan 
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transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. 

Oleh sebab itu ada hubungan liniear antara transaksi usaha dan 

transaksi modal anggota dengan perolehan SHU koperasi. Artinya 

semakin besar transaksi usaha dan modal anggota dalam koperasi, 

maka semakin besar SHU yang akan diterima. SHU yang diterima 

anggota pada dasarnya merupakan insentif modal yang 

diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan dengan 

koperasi. Jadi menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

jumlah modal sendiri yang dihimpun anggota dalam koperasi akan 

berpengaruh terhadap jumlah SHU yang akan terima oleh anggota 

yang bersangkutan. Semakin besar modal sendiri yang dihimpun 

anggota dalam koperasi maka semakin besar pula SHU yang akan 

diterima begitupula sebaliknya. 

2. Pengaruh jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha 

Menurut Ayuk (2013) jumlah pinjaman berpengaruh secara 

positif terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam berarti 

bahwa semakin banyak jumlah pinjaman yang diberikan, maka sisa 

hasil usaha koperasi akan meningkat. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak jumlah pinjaman yang diberikan maka semakin 

banyak balas jasa yang diberikan anggota kepada koperasi (bunga 

yang diperoleh koperasi), sehingga sisa hasil usaha yang diperoleh 

juga meningkat. 

3. Pengaruh total aset terhadap sisa hasil usaha 
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Menurut Suputra (2016) Total aset koperasi mempengaruhi 

sisa hasil usaha, bertambahnya aset seharusnya menyebabkan sisa 

hasil usaha bertambah tinggi, hal ini terantung pada kemapuan 

koperasi untuk melakukan efisiensi biaya, maupun kemampuan 

koperasi untuk mengoperasikan dan mengelola aset yang tersedia 

sehingga bisa terserap oleh anggota.  

F. Kerangka pikir 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian 

terdahulu di duga bahwa jumlah modal sendiri, jumlah pinjaman anggota, 

dan total aset berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) yang 

didapatkan anggota koperasi. Maka secara sederhana kerangka pikir dapat 

dirumuskan pada gambar dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

G. Hipotesis 

Diduga modal sendiri, jumlah pinjaman anggota dan total aset 

berpengaruh terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kota 

Mojokerto pada tahun 2015-2017. 

 

Jumlah Modal 

Sendiri (X1) 

Pinjaman 

Anggota (X2) 

Total Aset (X3) 

Sisa Hasil Usaha 

(Y) 


