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ABSTRAK 
 
 
 

DHIMAS PRABOWO. Pengaruh modal usaha dan volume usaha terhadap sisa 
hasil usaha pada koperasi di Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi: Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2012 
 
Penelitian ini bertujuan pertama, Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
langsung modal usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi kedua, Untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh langsung volume usaha terhadap sisa hasil 
usaha pada koperasi ketiga, Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh langsung 
modal usaha terhadap sisa hasil usaha. Sampel penelitian ini adalah data sekunder 
dari Kementerian Koperasi dan UKM RI berupa data koperasi di Sulawesi Utara 
yang terdiri dari 15 kota/kabupaten dan diambil dengan runtut waktu 4 tahun, 
sehingga jumlah observasi sebanyak 60. Jenis penelitian adalah penelitian 
kuantitatif dengan teknik analisis jalur. Hasil penelitian diperoleh bahwa 
pertama,Modal usaha berpengaruh langsung yang signifikan terhadap volume 
usaha dibuktikan dengan p-value sebesar 0,0000 lebih kecil dari α=0,1 dan juga 
dilihat dari perolehan nilai t-value sebesar 14,852 yang lebih besar daripada t-
tabel yaitu sebesar 1,296 dan nilai koefisien jalur sebesar 0,89 kedua, Volume 
usaha berpengaruh langsung yang signifikan terhadap sisa hasil usaha dibuktikan 
dengan p-value sebesar 0,012 yang lebih kecil dari α=0,1dan dilihat dari 
perolehan nilai t-value sebesar 2,60 yang lebih besar daripada t-tabel yaitu sebesar 
1,296 dan nilai koefisien jalur sebesar 0,32 ketiga, Modal usaha berpengaruh 
secara tidak langsung terhadap sisa hasil usaha yaitu dengan nilai koefisien jalur 
0,285 yang diperoleh dari perkalian nilai jalurnya yaitu (0,89x0,32). 

Kata kunci : modal usaha, volume usaha, sisa hasil usaha, koperasi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
DHIMAS PRABOWO. The effect of business capital and business volume to net 
income in cooperative at North Sulawesi. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 2012 
 
The objective of the study is to know whether there are any effects of business 
capital towards net income in cooperative. The second, to know whether there are 
any effect of the business volume towards net income of the cooperative. Third, 
this research has purpose to determine whether there are any effects of business 
capital directly towards net income. Sample of this research is secondary data 
from the Ministry of Cooperatives and SMEs RI form of data cooperatives in 
North Sulawesi, which consists of 15 city / county and taken to the coherent time 
of 4 years, so the number of observations by 60. This type of research is a 
quantitative study by path analysis techniques. The results obtained that the first, 
the business capital of significant direct effect on the business volume is evidenced 
by the p-value of 0.0000 is less than α = 0.1 and is also seen from the acquisition 
of the t-value of 14.852 which is greater than t-table that is equal to 1.296 and the 
path coefficients of 0.89 second, business volume significantly to the direct effect 
of net income as evidenced by p-value of 0.012 which is smaller than α = 0.1 and 
viewed from the acquisition of the t-value of 2.60 greater than t-table that is equal 
to 1.296 and the value of the path coefficients of 0.32, three influential business 
capital indirectly effect to the net income that is the path coefficient value of 0.285 
obtained from the multiplication of the track (0.89 x0, 32) . 
 
Keywords: business capital, business volume, net income, cooperatives. 
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