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ABSTRAK 
 

 

WINDI DWI LUTHFIYAH. “Pengaruh Jumlah Anggota, Volume Usaha, Modal 

dan Aset terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Jawa Tengah” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota, volume usaha, 

modal dan aset terhadap sisa hasil usaha koperasi di Jawa Tengah. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diambil Dinas Koperasi dan UMKM Jawa 

Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa secara parsial jumlah anggota tidak berpengaruh 

terhadap sisa hasil usaha, volume usaha berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, 

modal tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha dan aset berpengaruh terhadap 

sisa hasil usaha. Secara simultan jumlah anggota, volume usaha, modal dan aset 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. 

Kata kunci : sisa hasil usaha, jumlah anggota, volume usaha, modal, aset 
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ABSTRACT 
 

 

WINDI DWI LUTHFIYAH. “The Influence of Total Member, Business Volume, 

Capital and Asset on Net Income of Cooperative in Central Java” 

This study aims to study the effect of the number of members, the volume of 

business, capital and assets on the rest of the cooperative business results in Central 

Java. The data used are secondary data taken by the Central Java Cooperative and 

UMKM Office. The data analysis technique used is multiple linear regression. The 

results showed that the partial amount does not involve the residual results of 

operations, the volume of business affects the residual results of operations, capital 

does not affect the residual results of operations and assets related to the remaining 

results of operations. Simultaneously the number of members, business volume, 

capital and assets together are related to the remaining operating results. 

Keyword : Total Member, Business Volume, Capital, Asset 
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