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ABSTRAK 

 

YUNI ALFIANI. Pengaruh Jumlah Anggota dan Volume Usaha terhadap Sisa 

Hasil Usaha Koperasi di Sepuluh Provinsi Pulau Sumatera. Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 2015 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Pengaruh Jumlah Anggota dan 

Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Sepuluh Provinsi Pulau 

Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode ekspos facto dengan pendekatan 

kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini diperoleh 

dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua yaitu Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah, uji hipotesis, uji asumsi klasik, dan regresi liniear berganda. Berdasarkan 

hasil analisis data dapat diketahui bahwa: 1) Secara parsial jumlah anggota tidak 

berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, dengan hasil analisis data menunjukkan 

bahwa nilai ttabel> thitung (2,01174 > 1,652) dan nilai signifikansi variabel 0,105 > 

0,05.2) Secara parsial volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha dengan 

hasil analisis data yang menunjukkan ttabel< thitung (2,01174 < 7,533) dan nilai 

signifikansi variabel 0,000 < 0,05. 3) Secara simultan terdapat pengaruh antara 

jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha, dengan hasil analisis 

data yang menunjukkan F hitung > F tabel (121,830 > 3,327654). Nilai R Square 

dari variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,716 yang menunjukkan 

sumbangan pengaruh jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha 

di sepuluh provinsi Pulau Sumatera sebesar 71,6%. 
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ABSTRACT 

 

YUNI ALFIANI. The Influence of Members and Business Volume to Added 

Value of Cooperative in Ten Provinces of Sumatera, State University of 

Jakarta. 2015 

 

This purpose of this research to determine the influence of members and 

business volume to the added value of cooperative in ten provinces of sumatera. 

This research use ekspos facto with quantitative approach. The type of data had 

been use secondary data. This data was obtained and extracted through the 

processing of the second party Cooperative, Micro and Medium Enterprises 

Ministry. Technique of data analysis used was, hypothesis testing, classic 

assumption test and multiple linear regression. Based on the results of data 

analysis it showed that: 1) Partially, members does not affect the added value of 

cooperative with the results of data analysis showed that the ttable value> tcount 

(2.01174> 1.652) and the value of variable significance 0.105> 0.05. 2) Partially,  

business volume affect the added value of cooperative with the result of data 

analysis showed that ttable value < tcount (2.01174 < 7.533) and the value of 

variable significance 0.000 < 0.05. 3) Simultaneously, there is influence between 

members and business volume to added value of cooperative with the results of 

data analysis showed that F count > F table (121.830> 3.327654). The R Square 

value of the independent variable in this study is equal to 0.716 which showed the 

contribution and influence of members and business volume of added value of 

cooperation in the ten provinces of Sumatra is 71.6%. 
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