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SARI 
 
 
Syarifa Elwiyana. 2007. “Pengaruh  Perputaran Kas Dan Perputaran Piutang 
Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada KPRI Di Kabupaten Jepara Tahun 2004-
2005”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Rentabilitas 

Ekonomi 
 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara SHU koperasi dengan 
modal sendiri dan modal pinjaman yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 
tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Dalam menghitung rentabilitas 
ekonomi ini, modal sendiri dan modal pinjaman tidak diadakan perbedaan  dan 
dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan menghitung rentabilitas ekonomi ini kita 
dapat memperoleh gambaran efisiensi badan usaha sebagai satu keseluruhan. Laba 
yang dipakai sebagai dasar menghitung rentabilitas ini adalah laba sebelum 
dikurangi pajak dan bunga pinjaman, karena besarnya pajak tidak dipengaruhi 
oleh efisien tidaknya jalan usaha tetapi dipengaruhi oleh banyak sedikitnya laba 
yang diperoleh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : apakah ada pengaruh 
antara tingkat perputaran kas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas 
ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara Tahun 2004-2005 dan seberapa besar 
pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi 
pada KPRI di Kabupaten Jepara Tahun 2004-2005? Tujuan yang hendak dicapai 
oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada-tidaknya pengaruh 
antara tingkat perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI Di 
Kabupaten Jepara tahun 2004-2005.  

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan KPRI di Kabupaten 
Jepara yang berjumlah 60. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
dari 20 KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2004-2005. Adapun variabel dalam 
penelitian ini adalah perputaran kas dan perputaran piutang sebagai variabel bebas 
serta rentabilitas ekonomi sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi . Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil uji secara parsial untuk perputaran kas dan perputaran 
piutang terhadap rentabilitas ekonomi di KPRI Kabupaten Jepara berpengaruh 
secara signifikan, artinya Ho ditolak bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
perputarn kas dan perputarn piutang terhadap rentabilitas ekonomi secara parsial.. 
Untuk uji secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran kas 
dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten 
Jepara, artinya Ho ditolak ada pengaruh antara perputaran kas dan perputarn 
piutang terhadap rentabilitas ekonomi. 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan diantaranya untuk KPRI di 
Kabupaten Jepara agar mengelola penjualan kredit secara baik, dalam jangka 
waktu yang pendek dan melakukan penagihan piutang secara aktif. Sehingga 
efisien penggunaan piutang koperasi dapat tercapai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 

koperasi merupakan salah satu dari 3 kekuatan perekonomian yang saling 

terkait yaitu perekonomian negara, swasta, dan koperasi. Dalam UUD 1945 

pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bukan kemakmuran orang 

seorang yang diutamakan dan bangunan yang sesuai dengan itu adalah 

koperasi. Koperasi sebagai salah satu sektor kekuatan ekonomi diharapkan 

dapat dijadikan sebagai soko guru perekonomian Indonesia, karena koperasi 

merupakan suatu badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bangsa 

Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. 

Menurut pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi 

di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut koperasi 

diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih kuat dan mandiri 

sehingga koperasi menjadi lebih berperan dalam perekonomian nasional baik 

sebagai badan usaha maupun gerakan ekonomi rakyat. 

Terlepas dari koperasi sebagai badan usaha, selain bertujuan memenhi 

kebutuhan anggota, koperasi juga mempunyai tujuan yaitu mencapai 

keuntungan (laba/SHU). Keuntungan itu dirasakan sangat penting demi 
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kelangsungan dan perkembangan kegiatan usaha, sehingga didalamnya tersirat 

suatu efisiensi, dimana hal ini merupakan makna organisasi ekonomi. 

Perolehan laba dapat dilihat dari efisiensi badan usaha menggunakan 

modalnya secara efisien dan mampu memperoleh sisa hasil usaha (SHU) yang 

besar, sehingga koperasi tidak akan menjalankan kesulitan keuangan dalam 

mengembalikan hutangnya dan jika terjadi kebutuhan dana secara mendadak. 

Dengan mengetahui rasio dasar dalam analisis keuangan yang salah satunya 

adalah rasio rentabilitas, dapat diketahui tingkat kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara SHU koperasi dengan 

modal sendiri dan modal pinjaman yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Dalam menghitung rentabilitas 

ekonomi ini, modal sendiri dan modal pinjaman tidak diadakan perbedaan dan 

dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan menghitung rentabilitas ekonomi ini 

kita dapat memperoleh gambaran efisiensi badan usaha sebagai suatu 

keseluruhan. Laba yang dipakai sebagai dasar menghitung rentabilitas ini 

adalah laba sebelum dikurangi pajak dan bunga pinjaman, karena besarnya 

pajak tidak dipengaruhi oleh efisien tidaknya jalan usaha tetapi dipengaruhi 

oleh banyak sedikitnya laba yang diperoleh. 

Rentabilitas suatu koperasi diukur dari kesuksesan koperasi dan 

kemampuan manggunakan aktiva atau modal secara produktif. Dengan 

demikian, rentabilitas suatu koperasi dapat diperoleh dengan membandingkan 

antara SHU yang diperoleh dengan aktiva atau modal koperasi tersebut. 
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Sehingga tinggi rendahnya rentabilitas sangat dipengaruhi oleh jumlah aktiva 

atau modal yang telah tersedia.  

 Sebagai mana bentuk perusahaan lainnya, penyelenggaraan koperasi tidak 

dapat dipisahkan dari kebutuhan akan modal kerja. Modal kerja adalah aktiva 

lancar yang digunakan dalam kegiatan operasional dan selalu berputar dalam 

periode tertentu. Periode perputaran modal kerja (working capital turnover 

periode) dimulai dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-

komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas. Periode 

perputaran modal kerja adalah tergantung pada berapa lama periode 

perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut (Riyanto, 

1999:62). Elemen modal kerja adalah semua aktiva lancar. Sedangkan yang 

dimaksud dengan aktiva lancar adalah seluruh aktiva yang diharapkan dapat 

kembali menjadi bentuk asalnya dalam waktu satu tahun atau siklus kegiatan 

normal usaha. Dengan demikian, yang diperhatikan dalam modal kerja adalah 

kas, piutang, dan persediaan (Baswir, 1997:173). Makin tinggi tingkat 

perputaran modal kerja maka makin cepat waktu pengembalian atas modal 

yang telah diinvestasikan. 

 Modal kerja dalam koperasi selalu berputar. Perputaran modal kerja 

diharapkan terjadi dalam waktu yang relatif pendek, sehingga modal yang 

ditanamkan dalam koperasi akan cepat kembali. Tingkat perputaran yang 

tinggi akan mengakibatkan laba (SHU) koperasi juga tinggi dan laba yang 

tinggi akan mempengaruhi tingginya tingkat rentabilitas koperasi yang 
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bersangkutan. Dalam penelitian ini, komponen modal kerja tersebut dibatasi 

hanya untuk kas dan piutang. 

Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada diperusahaan berarti makin 

tinggi tingkat likuiditasnya. Menurut H.G. Guthman dalam Bambang Riyanto 

(1997:95), yakni bahwa jumlah kas yang sebaiknya dipertahankan oleh 

perusahaan adalah tidak kurang dari 5% sampai 10% dari jumlah aktiva 

lancar. 

Dalam pengelolaan kas sering terjadi adanya pengangguran uang kas yang 

berlebihan. Uang kas yang tersedia tidak dipergunakan secara maksimal untuk 

kegiatan operasi perusahaan, sehingga mengurangi tingkat laba yang 

diharapkan dapat tercapai pada periode berjalan. Dengan mengetahui tingkat 

perputaran kas, maka dapat diketahui efektivitas penggunaan modal kerja kas 

yang bersangkutan. 

Piutang sebagai bagian dari modal kerja, keberadaanya akan selalu 

berputar, dalam arti piutang itu akan tertagih pada saat tertentu. Periode 

perputaran piutang tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang 

dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Sehingga semakin lama 

syarat pembayaran kredit berarti semakin lama terikatnya modal kerja dalam 

piutang, sebaliknya semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin 

pendek tingkat terikatnya modal kerja dalam piutang. Dengan mengetahui 

tingkat perputaran piutang, maka akan diketahui tingkat efektivitas modal 

kerja yang tertanam dalam piutang. 
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Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Jepara adalah 

suatu badan koperasi yang beranggotakan pegawai negeri dan mempunyai 

kegiatan operasional di kabupaten Jepara serta telah terdaftar pada Kantor 

Dinas Industri Perdagangan dan Koperasi kabupaten Jepara sebagai koperasi 

primer dan telah berbadan hukum koperasi. 

 Pada tahun 2005 jumlah KPRI di kabupaten Jepara berjumlah 60 KPRI, 

tahun 2004 berjumlah 63 KPRI, dan pada tahun 2003 terdapat 62 KPRI 

dengan jumlah anggota sebesar 9.495 orang pada tahun 2005, 9.617 orang 

pada tahun 2004, dan sebesar 9.687 orang pada tahun 2003. Dengan melihat 

data jumlah KPRI maupun anggota dari tahun 2003-2004 maka KPRI di 

kabupaten Jepara mengalami penurunan baik jumlah KPRInya maupun 

jumlah anggotanya.  
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Berdasarkan survei awal pada 20 objek KPRI, diperoleh data mengenai 

pendapatan, volume kredit, aktiva, dan SHU  selama tahun 2004-2005 dapat 

dilihat pada Tabel 1.1: 

Tabel 1.1 

Posisi Pendapatan, Volume Kredit, Aktiva, Dan SHU Pada KPRI 

Sampel Di Kabupaten Jepara Tahun 2004-2005 

Tahun 
Nama rekening 

2004 2005 

Pendapatan rata-rata 134.060.225,2 142.708.007,3

Volume kredit rata-

rata 
667.810.951,30 659.143.295,25

Aktiva rata-rata 408.727.102,50 542.419.973,58

SHU rata-rata 27.045.007,08 30.324.077,13
Sumber: laporan keuangan anggota PKPRI Kabupaten Jepara 

Pada Tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2005  KPRI di Kabupaten 

Jepara mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar Rp 8.647.782,05 

dibandingkan dengan tahun 2004, volume kredit rata-rata mengalami 

penurunan sebesar Rp 8.667.656,05,  sedangkan jumlah aktiva rata-rata dan 

SHU rata-rata mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 

133.692.871,08 dan Rp 3.279.070,05. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap 

rentabilitas. 
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Sedangkan kinerja keuangan pada KPRI sampel di Kabupaten Jepara 

selama tahun 2004-2005 dapat dilihat pada Tabel 1.2: 

Tabel 1.2 

Kinerja Keuangan Pada KPRI Sampel  Di Kabupaten Jepara Tahun 

2004-2005 

Tahun 
Nama rekening 

2004 2005 

Pendapatan rata-rata 134.060.225,2 142.708.007,3

Rata-rata kas 32.203.016,98 36.390.419,22

Perputaran kas rata-rata 5,61 X 5,20 X

Volume kredit rata-rata 667.810.951,35 659.143.295.25

Rata-rata piutang 356.75.309,15 381.887.735.38

Perputaran piutang rata-rata 1,69 X 1,58 X

Aktiva rata-rata 408.727.102,50 542.419.973.58

SHU rata-rata 27.045.007,08 30.324.077,13

Rentabilitas 9,71% 9,10%
  Sumber: Laporan Keuangan KPRI di Kabupaten Jepara   

Pada Tabel 1.2  diketahui bahwa rentabilitas yang dicapai oleh KPRI di 

Kabupaten Jepara rata-rata  mencapai 9,71% pada tahun 2004 dan 9,10% pada 

tahun 2005 hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005 mengalami 

penurunan rentabilitas  ekonomi dibandingkan dengan tahun 2004. Sesuai 

dengan Keputusan Menteri Koperasi No.129/Kep/M/KUKM/IX/2002 KPRI 

di Kabupaten Jepara rentabilitasnya belum efisien, karena masih dibawah 

standar yang telah ditetapkan yaitu 10% pertahun. 
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KPRI di Kabupaten Jepara mengalami perputaran kas rata-rata sebesar 

5,61 kali pada tahun 2004 dan sebesar 5,25 kali pada tahun 2005 jika melihat 

standar tingkat pengukuran efisiensi pada tabel 1.3, maka KPRI di kabupaten 

Jepara dalam mengelola kas masih kurang efisien. Sedangkan perputaran 

piutang sebesar 1,69 kali pada tahun 2004  dan 1,58 kali pada tahun 2005 hal 

ini juga berarti KPRI di Kabupaten Jepara dalam mengelola piutang masih 

kurang efisien karena masih dibawah standar. Perputaran piutang bisa 

dikatakan efisien jika KPRI mengalami perputaran piutang antara 10-14 kali 

pertahun.  

Belum optimalnya penggunaan modal kerja pada KPRI di Kabupaten 

Jepara dapat diatasi dengan mengatur tingkat perputaran kas,  dan perputaran 

piutang. Dengan tingkat perputaran kas dan perputaran piutang yang tinggi, 

maka perolehan SHU dan tingkat rentabilitas ekonomi yang dicapai oleh 

KPRI juga meningkat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh  Perputaran Kas dan Perputaran 

Piutang Terhadap Rentabilitas Ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara 

Tahun 2004-2005.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh antara tingkat perputaran kas dan perputaran 

piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara 

Tahun 2004-2005 secara simultan? 

2. Apakah ada pengaruh antara tingkat perputaran kas dan perputaran 

piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara 

Tahun 2004-2005 secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap 

rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara Tahun 2004-2005?  

 

1.3. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian atau kekeliruan dalam menafsirkan 

skripsi ini dan untuk membatasi permasalahan yang dibahas, maka dalam 

bagian ini penulis akan memberikan batasan-batasan operasional, sebagai 

berikut: 

1. Perputaran kas 

Perputaran kas (cash turnover) adalah perbandingan antara sales 

dengan jumlah kas rata-rata (Riyanto, 1999:95). Makin tinggi tingkat 

perputaran kas berarti makin cepat kembalinya kas yang telah ditanamkan 

dalam modal kerja pada kegiatan operasional. 

2. Perputaran piutang  

Perputaran piutang adalah perbandingan antara penjualan kredit 

dengan jumlah piutang rata-rata (Indriyo, 1999:91). Tingkat perputaran 
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piutang menunjukkan kecepatan kembalinya modal kerja yang tertanam 

dalam piutang.  

3. Rentabilitas ekonomi 

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan atau badan usaha 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Riyanto, 1999:35). 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam persentase. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara tingkat 

perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI Di 

Kabupaten Jepara tahun 2004-2005. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi KPRI di Kabupaten Jepara 

Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai tingkat 

perputaran kas dan perputaran piutang dan pengaruhnya terhadap 

tingkat rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara tahun 

2004-2005 sebagai masukan dalam rangka meningkatkan 

profitabilitas setiap periode akuntansi.  



 11

b. Bagi peneliti 

1. Memberikan pemahaman tentang penerapan teori-teori 

manajemen keuangan serta analisa laporan keuangan yang telah 

diterima oleh peneliti sewaktu kuliah dalam dunia nyata. 

2. Memberikan pemahaman dan pengalaman tentang prosedur 

penelitian. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian pertama adalah 

bagian pendahuluan, kedua adalah bagian isi dan ketiga adalah bagian akhir. 

1. Bagian pendahuluan. Bagian ini memuat tentang judul penelitian, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar lampiran dan abstrak. 

2. Bagian isi. Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi: 

BAB I :Pendahuluan, terdiri dari alasan pemilihan judul, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika skripsi. 

BAB II: Landasan teori dan hipotesis, memaparkan kajian teoritis yang 

terkait dengan permasalahan yang merupakan landasan teoritis 

serta acuan dalam perumusan hipotesis bagi peneliti. 

BAB III: Metode penelitian, terdiri dari populasi dan sampel, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data serta analisis data. 
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BABIV: Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang hasil penelitian 

dan pembahasannya. 

BAB V: Penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian akhir. Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran 

 



 - 13 - 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Rentabilitas 

a. Pengertian Rentabilitas 

Rentabilitas atau profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2000:33). 

Wasis (1993:77) menyatakan rentabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dengan modal yang ditanamkan. 

Jadi dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan 

rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan modal yang 

menghasilkan laba tersebut. 

 Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 

produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat 

diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh 

dalam suatu periode dengan jumlah modal perusahaan tersebut. 

b. Macam-macam Rentabilitas 

Modal perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari pemilik 

perusahaan (modal sendiri) dan dari kreditur (modal pinjaman). 

Sehubungan dengan adanya dua sumber modal tersebut, maka 

rentabilitas suatu perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
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1. Rentabilitas Ekonomi 

 Menurut Riyanto (1999:36), rentabilitas ekonomi ialah 

perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal 

pinjaman yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut 

dan dinyatakan dalam persentase. Oleh karena pengertian 

rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal dalam suatu perusahaan, maka rentabilitas 

ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya 

untuk menghasilkan laba. 

 Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyalah modal yang bekerja didalam perusahaan 

(operating capital assets). Dengan demikian modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang ditanamkan 

dalam efek (kecuali perusahaan efek) tidak diperhitungkan untuk 

menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah laba yang berasal 

dari operasi perusahaan, yaitu yang disebut laba usaha (net 

operating income). 

Rumus: 

%100/Re X
manModalPinjariModalSendi

SHUmPajakLabaSebeluEkonomintabilitas
+

=  
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2. Rentabilitas Modal Sendiri 

 Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara 

jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disuatu 

pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu 

perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya 

untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto, 1999:44). 

 

Rumus yang digunakan: 

%100X
riModalSendi

LabaBersihRMS =  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas modal 

sendiri adalah: 

a. Rentabilitas ekonomi 

 Tingkat rentabilitas ekonomi dapat mempengaruhi 

rentabilitas modal sendiri, hal ini dapat dilihat pada unsur 

yang berhubungan dengan rentabilitas modal sendiri. 

Menurut Riyanto, rentabilitas ekonomi adalah 

perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan 

modal pinjaman yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut dan dinyatakan dalam porsentase (1999:361). 

Maka jelas rentabilitas ekonomi mempunyai hubungan 

yang erat dengan rentabilitas modal sendiri mengingat besar 



 16 
 

kecilnya keuntungan/ laba usaha ini akan menentukan besar 

kecilnya keuntungan yang menjadi hak para pemilik modal.  

b. Tingkat bunga modal pinjaman 

Hutang merupakan dana yang berasal dari luar 

perusahaan dimana hutrang itu disertai kewajiban-kewajiban 

untuk menyerahkan sejumlah jasa dalam bentuk rupiah 

kepada pihak lain dimasa yang akan datang. Jika hutang 

yang dimaksudkan untuk menyerahkan sejumlah rupiah 

dalam jumlah tertentu yang disepakati sebagai balas jasa, 

maka disebut dengan bunga. 

Laba yang diperhitungkan didalam menghitung 

rentabilitas modal sendiri adalah laba bersih yaitu laba bersih 

setelah dikurangi bunga modal pinjaman dan pajak 

perseroan. Semakin tinggi tingkat bunga modal pinjaman 

yang harus dibayar berarti akan memperkecil laba yang 

menjadi bagian pemilik modal sendiri. 

c. Tingkat pajak pendapatan 

Seperti halnya pengaruh faktor bunga modal pinjaman 

terhadap rentabilitas modal sendiri, tingkat pajak pendapatan 

juga mempunyai pengaruh yang sama dengan pengaruh 

bunga modal tersebut. 

Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi 

semua biaya, termasuk penyusutan dan bunga dari 
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pendapatan kotornya. Jika laba setelah bunga semakin besar 

maka pajak yang dibayar semakin besar, sebaliknya bila laba 

setelah bunga semakin kecil maka pajak yang dibayar 

semakin kecil. Atau semakin tinggi tingkat pajak yang 

ditentukan pemerintah, maka akan memperkecil laba yang 

menjadi hak bagi pemilik dan sebaliknya. Hal ini 

menyebabkan rentabilitas modal sendiri juga terpengaruh. 

d. Tingkat rasio utang terhadap rentabilitas modal sendiri 

Ratio hutang terhadap modal sendiri adalah 

perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri. 

Tingginya tingkat perbandingan antara hutang dan 

jumlah modal sendiri akan mempengaruhi tingkat 

rentabilitas. Ratio hutang terhadap modal sendiri juga 

menunjukkan struktur keuangan perusahaan. Dengan 

demikian dapat digunakan kreditur untuk mengetahui resiko 

keuangan perusahaan.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas 

 Menurut Wasis (1993:71) rentabilitas dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Volume penjualan 

Salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan 

perusahaan adalah penjualan. Dengan semakin bertambahnya 

penjualan maka akan menaikkan volume pendapatan yang 
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diperoleh perusahaan sehingga biaya-biaya akan tertutup juga. 

Hal ini akan mendorong perusahaan mengefektifkan modal 

untuk mengembangkan usahanya. Dengan penjualan yang tiggi, 

maka perputaran kas dan piutang akan menjadi tinggi dan laba 

yang diperoleh juga tinggi. Dengan laba yang tinggi, maka 

rentabilitas ekonomi juga menjadi tinggi. 

2. Efisiensi penggunaan biaya 

Modal dan investasi yang diperoleh perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya harus benar-benar dipelihara dan 

dipertanggung jawabkan secara terbuka. Dalam jangkauan 

pemeliharaan dan pertanggung jawaban secara terbuka berarti 

bahwa penggunaan modal harus digunakan untuk usaha-usaha 

yang tepat dengan pengeluaran yang hemat sehingga 

keberhasilan usaha akan tercapai yang secara tidak langsung 

akan mempengaruhi tingkat rentabilitas. 

3. Profit margin 

Profit margin adalah laba yang diperbandingkan dengan 

penjualan. Profit margin mengukur tingkat keuntungan yang 

dapat dicapai oleh perusahaan berkaitan dengan besarnya 

penjualan perusahaan. 

4. Struktur modal perusahaan  

Struktur modal adalah pembiayaan pembelanjaan 

permanent perusahan yang terutama hutang jangka panjang, 
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saham preferen/prioritas dan modal saham biasa, tetapi tidak 

termasuk hutang jangka pendek. 

 Menurut Riyanto (1999:37) tinggi rendahnya rentabilitas 

ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor: 

1. Profit margin 

Profit margin adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

penjualan bersih yang dinyatakan dalam porsentase. 

%100argPr X
NetSales

ngIncomeNetOperatiinofitM =  

 Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa profit margin 

ialah selisih antara net sales dengan operating espenses (harga 

pokok penjualan+biaya administrasi+biaya penjualan+ biaya 

umum), selisih mana dinyatakan dalam persentase dari net sales. 

 Besar kecilnya profit margin pada setiap transaksi sales 

ditentukan oleh 2 faktor, yaitu net sales dan laba usaha. Besar 

kecilnya laba usaha atau net operating income tergantung 

kepada pendapatan dari sales dan besarnya biaya usaha. 

2. Turnover of operating assets (tingkat perputaran aktiva) 

Turnover of operating assets adalah kecepatan perputaran 

operating assets dalam suatu periode tertentu. Turnover assets 

dapat ditentukan dengan membagi net sales dengan operating 

assets. 

%100X
ssetsOperatingA

NetSalesssetsOperatingATurnoverOf =  
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 Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa profit margin 

dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan 

melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya 

dengan sales, sedangkan operating assets turnover dimaksudkan 

untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada 

kecepatan perputaran operating assets dalam suatu periode 

tertentu. Hasil akhir dari percampuran kedua efisiensi profit 

margin dan operating assets turnover menentukan tinggi 

rendahnya earning power. Oleh karena itu makin tinggi tingkat 

profit margin atau operating assets turnover masing-masing atau 

keduanya akan mengakibatkan naiknya earning power. 

Hubungan antara profit margin dan operating assets turnover 

dapatlah digambarkan sebagai berikut: 

Rentabilitas = Profit Margin X Operating Assets Turnover 

 = 
ModalUsaha

ersihPenjualanBX
ersihPenjualanB

LabaUsaha   

 
ModalUsaha
LabaUsaha

=   

 

2.1.2 Modal Kerja 

a. Pengertian Modal Kerja 

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya pada 

umumnya melakukan tiga macam aktivitas pokok yang berurutan, 

yaitu: mengubah dana kas menjadi persediaan barang dagangan, 
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menjual barang dagangan tersebut sehingga terjadi tagihan, dan 

mengumpulkan tagihan sehingga menjadi dana kas kembali. 

Rangkaian kegiatan tersebut disebut dengan siklus produksi. 

Pertama kali dana kas yang dimiliki perusahaan dibelanjakan 

untuk membeli dan melakukan proses produksi sehingga terbentuk 

persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan kemudian 

diubah menjadi tagihan dengan melakukan penjualan tunai, 

langsung saja merubah persediaan barang dagangan menjadi dana 

kas. Kegiatan terakhir adalah tagihan yang terjadi akibat penjualan 

kredit dikumpulkan. 

Dengan menggunakan modal kerja secara efisien, maka 

perusahaan akan memiliki modal kerja yang cukup sehingga 

memungkinkan perusahaan untuk memproduksi seoptimal mungkin 

yang pada gilirannya akan menguntungkan perusahaan. 

Pengertian modal kerja ada beberapa macam tergantung pada 

konsep yang digunakannnya, yaitu: 

2. Konsep Kuantitatif 

 Konsep ini menitik beratkan pada kuantitas dari dana yang 

tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar adalah 

aktiva yang memiliki tingkat perputaran pendek yaitu kurang 

dari satu tahun. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal 

kerja adalah seluruh jumlah aktiva lancar. 
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3. Konsep Kualitatif 

 Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. 

Dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan 

aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, yaitu hutang 

jangka pendek/ aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka 

pendek dari pemilik perusahaan (Munawir, 2000:115). 

4. Konsep Fungsional 

Konsep ini menitik beratkan pada dana yang dimiliki dalam 

rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokoknya. Pada 

dasarnya setiap dana yang dimiliki perusahaan seluruhnya akan 

digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok 

perusahaan, tetapi tidak semua dana digunakan untuk 

menghasilkan laba periode ini (current income), ada sebagian 

dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau 

menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Jadi, besarnya 

modal kerja adalah besarnya kas dan piutang dikurangi besarnya 

keuntungan, dan besarnya sebagian dana yang ditanamkan 

dalam aktiva tetap. 

Konsep kuantitatif sering digunakan oleh perusahaan yang 

agresif, dalam artian perusahaan yang lebih memperhatikan 

kegiatan operasionalnya untuk memperoleh keuntungan, tanpa 

mengindahkan darimana sumberdana diperoleh. Konsep 

kualitatif sering digunakann oleh perusahaan yang konservatif, 
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dalam artian perusahaan yang lebih memperhatikan aspek 

likuiditas (kemampuan memenuhi kewajiban finansial yang 

segera jatuh tempo) agar kontinuitasnya terjamin (Wibisono, 

1992). 

 

b. Fungsi dan Peran Modal Kerja 

  Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan 

dalam operasi tergantung pada sifat aktiva lancar yang dimiliki, 

seperti: kas, piutang, dan persediaan. Tetapi modal kerja harus 

cukup artinya harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran 

perusahaan sehari-hari, karena dengan modal yang cukup akan 

menguntungkan bagi perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan 

koperasi tidak mengalami kesulitan keuangan, juga akan memberi 

keuntungan antara lain: 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena 

turunnya nilai dari aktiva lancar. 

2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-

kewajiban tepat pada waktunya cukup. 

3. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang 

cukup untuk melayani konsumen. 

4. Memungkinkan bagi koperasi untuk memberikan syarat kredit 

yang menguntungkan para langganan. 
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5. Menjamin dimilikinya kredit perusahaan yang semakin besar 

dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya 

atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

6. Memungkinkan bagi koperasi untuk dapat beroperasi dengan 

lebih efisien karena tidak ada lagi kesulitan untuk memperoleh 

barang maupun jasa yang dibutuhkan (Munawir, 2000:116). 

Manfaat atau keuntungan dari modal kerja yang cukup adalah: 

1. Melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai 

aktiva lancar. 

2. Memungkinkan perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya. 

3. Memungkinkan perusahaan untuk membeli barang dengan tunai 

sehingga dapat memetik keuntungan berupa potongan harga. 

4. Menjamin perusahaan memiliki credit standing dan dapat 

mengatasi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

5. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang 

cukup, guna melayani permintaan konsumennya. 

6. Memungkinkan perusahaan untuk dapat memberikan syarat 

kredit yang menguntungkan kepada para langganan. 

7. Memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan 

baku, jasa dan suplies yang dibutuhkan. 
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8. Memungkinkan perusahaan untuk mampu bertahan dalam 

periode resesi atau depresi. 

Adanya modal kerja yang cukup, tidak terjadi kelebihan atau 

kekurangan karena kedua kondisi tersebut tidak menguntungkan 

bagi perusahaan. 

Sebab-sebab timbulnya kelebihan modal kerja adalah: 

1. Penjualan saham dan obligasi yang melebihi dari jumlah yang 

diperlukan. 

2. Penjualan aktiva tetap tanpa diikuti penempatan kembali. 

3. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh tidak digunakan 

untuk membayar deviden, membeli alat-alat tetap. 

4. Konversi operating assets menjadi modal kerja melalui proses 

penyusutan, tetapi tidak diikuti penempatan kembali. 

5. Akuntansi dana sementara menunggu investasi, expansi, dan 

lainnya. 

Kelebihan modal kerja, khususnya dalam bentuk kas dan surat-

surat berharga tidak menguntungkan, karena dana tersebut tidak 

dipergunakan secara produktif. 

Sebab-sebab timbulnya kekurangan modal kerja adalah: 

1. Kerugian usaha, karena dengan adanya kerugian akan 

mengurangi laba yang ditahan. 

2. Adanya kerugian insidentil seperti pencurian dan kebakaran. 
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3. Kegagalan mendapatkan tambahan modal kerja pada waktu 

mengadakan perluasan usaha. 

4. Menggunakan modal kerja untuk aktiva tidak lancar 

5. Kebijaksanaan pembayaran deviden yang tidak tepat. 

6. Kenaikan tingkat harga. 

7. Pelunasan hutang yang sudah jatuh tempo. 

 

c. Macam-macam Modal Kerja 

Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan 

oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang 

selalu berputar dalam periode tertentu. 

Menurut Indriyo (2002:35), modal kerja dalam suatu perusahaan 

dapat digolongkan menjadi: 

1. Modal kerja permanen (Permanent-Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar 

dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. 

Modal kerja permanen terbagi menjadi dua: 

a. Modal kerja primer (Primary-Working Capital) adalah 

sejumlah modal kerja minimum yang harus ada pada 

perusahaaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan 

usahanya. 

b. Modal kerja normal (Normal-Working Capital) yaitu 

sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat 
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menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. 

Kapasitas normal mempunyai pengertian yang fleksibel 

menurut kondisi perusahaan. 

2. Modal kerja variabel (Variable-Working Capital) 

Yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan 

jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan 

dalam satu periode. 

Modal kerja variabel dapat dibedakan: 

a. Modal kerja musiman (Seasonal-Working capital) yaitu 

sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah 

disebabkan oleh perubahan musim. 

b. Modal kerja siklis (Cyclical-Working Capital) yaitu 

sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah 

disebabkan oleh perubahan permintaan produk. 

c. Modal kerja darurat (Emergency-Working Capital) yaitu 

modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya 

tidak diketahui sebelumnya.  

d. Faktor-faktor yang Menentukan Jumlah Modal Kerja 

Meskipun banyak metode penghitungan modal kerja atau  

banyak pengertian modal kerja yang digunakan, namun ada hal-hal 

yang tetap sama, yaitu bahwa kebutuhan modal kerja atau komposisi 

modal kerja akan dipengaruhi oleh: 



 28 
 

1. Besar kecilnya kegiatan usaha atau perusahaan dimana semakin 

besar kegiatan perusahaan semakin besar modal kerja yang 

diperlukan, apabila hal lainnya tetap. Selain besar kecilnya 

usaha, sifat perusahaan juga mempengaruhi besarnya modal. 

2. Kebijaksanaan tentang penjualan (kredit maupun tunai) 

3. Faktor-faktor lain: 

a. Faktor-faktor ekonomi 

b. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan uang ketat/ 

kredit ketat. 

c. Tingkat bunga yang berlaku 

d. Peredaran uang 

e. Tersedianya bahan-bahan dipasar 

f. Kebijakan perusahaan selain pada nomor b diatas 

(Kamarudin, 1995:6). 

Sedangkan menurut Indriyo (2002:36), besar kecilnya modal 

kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

1. Volume penjualan 

Faktor ini adalah faktor yang paling utama karena perusahaan 

memerlukan modal kerja untuk menjalankan aktivitasnya yang 

mana puncak dari aktivitasnya itu adalah penjualan. Dengan 

demikian pada tingkat penjualan tinggi, diperlukan modal kerja 

yang relatif tinggi dan sebaliknya bila penjualan rendah 

dibutuhkan modal kerja yang relatif rendah. 
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2. Beberapa kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan, antara 

lain: 

a. Politik penjualan kredit 

Panjang pendeknya piutang akan mempengaruhi besar 

kecilnya modal kerja dalam satu periode. 

b. Politik penentuan persediaan besi 

Bila diinginkan persediaan tinggi, baik persediaan kas, 

persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, maka 

diperlukan modal kerja yang relatif besar dan sebaliknya bila 

ditetapkan persediaan rendah, maka diperlukan modal kerja 

yang relatif rendah. 

3. Pengaruh musim 

Dengan adanya pergantian musim, akan dapat mempengaruhi 

besar kecilnya barang atau jasa, kemudian mempengaruhi 

besarnya tingkat penjualan. 

4. Kemajuan teknologi 

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah 

proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis, dengan 

demikian akan dapat mengurangi besarnya kebutuhan modal 

kerja. 
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e. Komponen Modal Kerja 

  Menurut Soeprihanto (1997:27), modal kerja memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Uang kas atau yang ada di bank 

2. Surat-surat berharga yang cepat dapat dijadikan uang kas 

3. Piutang-piutang dagang 

4. Persediaan barang 

  Unsur-unsur modal kerja pada perusahaan industri terdiri 

dari persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, tagihan. Uang 

kas, dan surat-surat berharga. Mengacu konsep kuantitatif modal 

kerja, yaitu keseluruhan dari aktiva lancar, maka elemen-elemen 

yang termasuk dalam aktiva lancar (Munawir, 2000:14), yaitu: 

1. Kas dan bank 

2. Investasi jangka pendek 

3. Piutang wesel 

4. Piutang dagang 

5. Persediaan 

6. Penghasilan yang masih harus diterima 

7. Biaya yang dibayar dimuka 

  Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-

unsur atau komponen modal kerja yang pada hakekatnya merupakan 

unsur atau komponen dari aktiva lancar adalah terdiri dari: 

1. Uang kas atau yang ada di bank 

2. Surat berharga atau investasi jangka pendek 

3. Piutang dagang, piutang wesel 
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4. Persediaan 

5. Penghasilan yang masih harus diterima 

6. Biaya yang dibayar dimuka 

  Dalam penelitian ini penulis hanya membahas dua unsur 

dari modal kerja yaitu kas dan piutang, karena kedua komponen 

tersebut merupakan komponen pokok dalam perputaran modal kerja. 

Dalam hal ini persediaan tidak dibahas, karena KPRI di Kabupaten 

Jepara umumnya bergerak di bidang simpan pinjam. 

 Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar 

dalam perusahaan yang bersangkutan dalam kegiatan usaha. 

 Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat dimana 

kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai 

saat dimana kembali lagi menjadi kas. 

 Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat 

perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Berapa lama 

periode perputaran modal kerja adalah tergantung pada berapa lama 

periode perputaran dari masing-masing komponen modal kerja 

tersebut. 

 Tingkat perputaran modal kerja dapat diukur dengan 

menggunakan rasio, yaitu diambil dari data laporan rugi laba dan 

neraca. Menurut Munawir (2000:80), untuk menilai modal kerja 

dapat digunakan rasio antara total penjualan dengan jumlah modal 

kerja rata-rata tersebut (Working Capital Turnover). Rasio ini 
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menunjukkan hubungan antar modal kerja dengan penjualan dan 

menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan 

untuk tiap rupiah modal kerja. 

 Rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya angka 

perputaran modal kerja adalah: 

 

rataRataModalKerja
ersihPenjualanBModalKerjaPerputaran
−

=  

  (Munawir, 2000:80) 

 Modal kerja rata-rata dapat dicari dengan menjumlahkan 

modal kerja tahun pertama dan modal kerja tahun kedua kemudian 

dibagi dua. 

Penjelasan dari masing-masing perputaran aktiva lancar tersebut 

adalah: 

1. Perputaran Kas 

 Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada 

dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu 

dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan 

finansiil, yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya 

(Indriyo, 2002:61). 

 Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima 

dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam 

bentuk giro/ demand deposit, yaitu simpanan dibank yang dapat 
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diambil kembali setiap saat oleh perusahaan (Munawir, 

2000:14). 

 Kas merupakan aktiva yang paling likuid untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan, makin besar kas yang ada dalam 

perusahaan berarti makin tinggi likuiditasnya. Ini berarti bahwa 

perusahaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat 

memenuhi kewajiban finansiilnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa 

perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan 

kas yang sangat besar, karena makin besar kas berarti makin 

banyak uang yang menganggur sehingga akan memperkecil 

profitabilitas saja, maka akan berusaha agar semua persediaan 

kasnya dapat diputarkan atau dalam keadaan bekerja. Jika 

perusahaan menjalankan tindakan tersebut berarti menempatkan 

perusahaan itu dalam keadaan likuid apabila sewaktu-waktu ada 

tagihan (Riyanto, 1999:94). 

 Perputaran kas dalam satu periode dapat dihitung dengan 

rumus: 

BankrataKasdanRata
ersihPenjualanBKasPerputaran

−
=  

 Dimana rata-rata kas dan bank dapat dihitung dari saldo kas 

dan bank awal ditambah saldo kas dan bank akhir dibagi dua. 

Makin tinggi perputaran kas, berarti makin tinggi efisiensi 

penggunaan kasnya. 

 



 34 
 

2. Perputaran Piutang 

 Piutang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditur 

atau langganan) sebagai akibat penjualan barang secara kredit. 

Piutang sebagai elemen modal kerja selalu dalam keadaan 

berputar. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang 

pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat 

pembayaran, sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit 

berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam 

piutang dan berarti semakin kecil tingkat perputaran piutang 

dalam satu periode dan begitu pula sebaliknya (Riyanto, 

1999:90).  

Perputaran piutang dalam satu periode dapat dihitung dengan 

rumus: 

grataPiuRata
reditPenjualanKgPiuPerputaran

tan
tan

−
=  

 Penjualan kredit disini adalah semua penjualan kredit 

sesudah dikurangi potongan-potongan. Sedangkan rata-rata 

piutang dihitung dari piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 

dua (Indriyo, 1999:95). 

 

2.1.3 Kerangka Berfikir 

  Kerangka berpikir dalam penelitian ini di samping berfungsi 

sebagai pedoman yang memperjelas jalan, arah dan tujuan penelitian 
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juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna 

pembentukan hipotesis. 

  Dalam penelitian ini, kerangka pikir akan menjadi landasan untuk 

menjelaskan bagaimana tingkat perputaran kas, dan tingkat perputaran 

piutang akan mempengaruhi rentabilitas ekonomi. Untuk itu akan 

dijelaskan satu persatu bagaimana rasionalisasi kerangka pikir tersebut: 

Rentabilitas ekonomi ialah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal pinjaman yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase.  

Tingkat perputaran modal kerja (kas dan piutang) dapat 

mempengaruhi panjang pendeknya waktu terikatnya dana dalam elemen 

modal kerja. 

Dengan demikian makin cepat perputaran dari elemen modal kerja 

maka makin efisien dana itu. Selain itu perputaran yang cepat berarti 

juga terjadi penjualan yang tinggi nilai penjualan yang tinggi 

dibandingkan operating assets akan ditemukan perputaran modal kerja. 

Perputaran modal kerja berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas 

ekonomi. Semakin tinggi perputaran modal kerja akan mengakibatkan 

kenaikan rentabilitas ekonomi.  

Tingkat perputaran kas yang tinggi menunjukkan kecepatan arus 

kas kembali dari kas yang telah diinvestasikan pada aktiva. Kas yang 

cepat kembali berarti kas akan segera digunakan kembali dan akan 

menghindarkan kesulitan keuangan, yaitu meminimalkan biaya atau 
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resiko tidak kembalinya kas pada koperasi. Tingkat perputaran kas yang 

tinggi juga menunjukkan telah terjadinya volume penjualan yang tinggi 

pula. Padahal, kita ketahui bahwa tingginya volume penjualan 

memungkinkan diperolehnya laba dalam jumlah yang banyak. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada tingkat perputaran 

kas yang tinggi, maka volume penjualan menjadi tinggi sedangkan pada 

sisi lain biaya atau resiko yang ditanggung perusahaan dapat 

diminimalkan. Sehingga laba yang  diterima perusahaan menjadi besar. 

Besarnya laba yang diterima akan membuat tingkat  rentabilitas 

ekonomi menjadi tinggi. Dengan demikian tingkat perputaran kas 

mempengaruhi rentabilitas ekonomi. 

Tingkat perputaran piutang yang tinggi berarti pengembalian dana 

yang tertanam dalam piutang cepat kembali. Dengan demikian, biaya 

atau resiko tidak dilunasinya piutang atau resiko kerugian piutang dapat 

diminimalkan. Pelunasan piutang dapat digunakan kembali untuk 

penjualan kredit atau pemberian pinjaman kembali. Dengan demikian 

kredit yang diberikan menjadi tinggi. Kembalinya kas karena pelunasan 

piutang sangat menguntungkan perusahaan karena kas akan selalu 

tersedia dan dapat dipergunakan kembali sehingga operasional dan 

keuangan perusahaan tidak terganggu. 

Dengan demikian pada tingkat perputaran piutang yang tinggi, 

satu sisi akan menghasilkan jasa pinjaman atau laba dalam jumlah yang 

banyak sedangkan pada sisi lain adalah meminimalkan biaya. Dengan 



 37 
 

demikian laba bersih yang diterima akan menjadi banyak jumlahnya. 

Banyaknya laba yang diterima akan mempertinggi tingkat rentabilitas 

ekonomi. Dengan demikian, tingkat perputaran piutang akan 

mempengaruhi rentabilitas ekonomi.  

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

 Kerangka Berfikir 

 

 

    

 

2.2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus diuji 

kebenarannya. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ada pengaruh  

perputaran kas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada 

KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2004-2005 baik secara simultan maupun 

parsial”. 

 

Perputaran Kas

Perputaran Piutang

Rentabilitas Ekonomi 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai 

karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan 

jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan KPRI di 

Kabupaten Jepara yang berjumlah 60. penelitian ini mengenai aspek 

keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan yaitu laporan 

Laba/Rugi dan Neraca. 

b. Sampel 

Sampel adalah  sebagian atau wakil populasi yang diteliti . Sampel 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 20 KPRI di 

Kabupaten Jepara tahun 2004-2005. Cara pengambilan datanya 

menggunakan gabungan antara cross section dan time series yaitu 

laporan keuangan dari 20 KPRI di Kabupaten Jepara selama 2 tahun 

yaitu tahun 2004-2005. 

Tehnik pengambilan sampel  yang digunakan adalah sampel 

random atau sampel acak. Digunakan sampel acak karena didalam 

pengambilan sampelnya, peneliti mencampur subjek-subjek dalam 
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populasi sehingga subjek-subjek dalam populasi dianggap sama. Dengan 

demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek 

untuk memperoleh kesempatan menjadi sampel. 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No Nama KPRI Alamat 

1. Rajin SMP Negeri 3 Jepara 

2. Bathara Jaya SMK Negeri 3 Jepara 

3. As-Suada MTs Negeri Jepara 

4. Karya Kantor Pertanahan Jepara 

5. Tunas Makmur SMP Negeri 1 Tahunan 

6. Karya Utama SMP Negeri 6 Jepara 

7. Setia SMP Negeri 1 Welahan 

8. Bhakti Jl. Pati Unus Ruko No 28 Plasa Jepara 

9. Sido Mulyo Jl. Jepara Bangsri KM 9 Mlonggo 

10. Perindagkop Jl. Pemuda No. 37 Jepara 

11. Pembangunan Dinas P & K Bangsri 

12. Kalingga Jl. Raya Keling Jepara 

13. Waspada SMP Negeri 2 Jepara 

14. Guyub Rukun Jl. Sosrodiningrat Ngabul Jepara 

15. Hikmah Departemen Agama Jepara  

16. Pelita Jl. Benteng Portugis Keling Jepara 

17. Rukun Makmur SMP Negeri 4 Jepara 

18. Sedyo Marsudi Asih SMA Negeri 1 Bangsri 

19. Setyo Marsudi Amal SMA Negeri 1 Jepara 

20. Sumber Rejeki SMP Negeri 1 Keling 
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3.2. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel 

lain, variabel ini disebut dengan variabel X. variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah perputaran modal kerja yaitu perputaran yang 

menunjukan hubungan antara modal kerja dengan penjualan yang dapat 

diperoleh perusahaan dalam (jumlah rupiah) untuk tiap rupiah modal kerja 

(Munawir, 2000:80). Perputaran modal kerja dihitung dari perbandingan 

antara penjualan dengan modal kerja rata-rata. 

Dalam penelitian ini dibahas pula variabel bebas yang terdiri dari dua 

variabel, yaitu: 

a. Perputaran kas 

Adalah perputaran sejumlah modal kerja yang tertanam dalam kas 

dan bank dalam satu periode. Perputaran kas dapat dihitung dari 

perbandingan antara penerimaan kas dengan rata-rata kas dan bank 

yang dinyatakan dalam perkalian. 

b. Perputaran piutang 

Adalah perputaran sejumlah modal kerja yang tertanam dalam 

piutang dalam satu periode. Perputaran piutang dagang dapat dihitung 
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dari perbandingan antara penjualan netto kredit dengan piutang rata-

rata yang dinyatakan dalam perkalian. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang terjadi karena variabel bebas, 

variabel ini disebut variabel Y. 

Variabel terikat dalam skripsi ini adalah tingkat rentabilitas 

ekonomi yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri 

dan modal pinjaman atau jumlah modal yang digunakan dalam 

perusahaan. Rentabilitas ekonomi dapat dihitung dari perbandingan 

antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal pinjaman. 

Tabel 3.2 

Rangkuman Variabel Penelitian 

Nama Variabel Devinisi Cara Pengukuran Skala data

Perputaran Kas 

 

Adalah perputaran 

sejumlah modal kerja 

yang tertanam dalam kas 

dan bank dalam satu 

periode. 

Penerimaan kas 

Kas rata-rata 

 

 

 

Rasio  

Perputaran 

Piutang 

 

Adalah perputaran 

sejumlah modal kerja 

yang tertanam dalam 

piutang dalam satu 

periode 

Penjualan neto kredit 

Piutang rata-rata 

 

 

 

Rasio  
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Rentabilitas 

Ekonomi 

yaitu perbandingan 

antara laba usaha 

dengan modal sendiri 

dan modal pinjaman 

atau jumlah modal yang 

digunakan dalam 

perusahaan. 

SHU/laba 

Modal Usaha 

Rasio  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Keberhasilan pengumpulan data sangat 

dipengaruhi oleh metode pengumpulan data yang digunakan. Data yang 

terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis dan pengujian hipotesis 

yang telah ditetapkan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang laporan keuangan KPRI di Kabupaten Jepara 

berupa Laporan Laba/Rugi dan Neraca tahun 2004-2005. 
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3.4. Metode Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinearitas 

diantara variabel-variabel bebas yang berada dalam satu model. 

Artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model 

memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna 

(koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). (Algifari, 2000:84). 

Apabila hal ini terjadi berarti antara variabel bebas itu sendiri saling 

berkorelasi, sehingga dalam hal ini sulit diketahui variabel bebas mana 

yang mempengaruhi variabel terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi 

kolinieritas dilakukan dengan mengkorelasiakn antar variabel bebas 

dan apabila korelasinya signifikan maka antar variabel bebas tersebut 

terjadi multikolinieritas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokesdasitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan residu satu pengamatan yang lain. 

 Dalam penelitian ini uji heterokesdasitas dilakukan dengan 

korelasi spearman, dimana jika nilai koefisien korelasi semua 

prediktor terhadap residual adalah > 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak terjadi heterokesdasitas.  

3. Uji Otokorelasi  
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Uji otokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut 

waktu (data time series). Untuk mendeteksi terjadinya otokorelasi atau 

tidak dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian 

menggunakan Durbin Watson (Algifari, 2000:89). Cara pengujiannya 

dengan membandingkan nilai Durbin Watson (d) dengan di dan du 

tertentu atau dengan melihat tabel Durbin Watson yang telah ada 

klasifikasinya untuk menilai perhitungan d yang diperoleh. Kriteria 

untuk menilai tersebut ada tidaknya korelasi dapat dihitung pada tabel 

Durbin Watson test dibawah ini: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Durbin Watson 

Hasil perhitungan Klasifikasi 

Kurang dari 1,08 

1,08 sampai dengan 1,66 

1,66 sampai dengan 2,34 

2,34 sampai dengan 2,92 

Lebih dari 2,92 

Ada otokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada otokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada otokorelasi 

(Sumber: Algifari, 2000:89) 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, 

variable independen, dan variable dependennya memiliki distribusi 

data normal atau tidak. 

 



 45

b. Analisis Statistik 

1. Analisis regresi berganda 

Untuk mengetahui pengaruh perputaran kas (X1) dan perputaran 

piutang (X2) terhadap tingkat rentabilitas ekonomi (Y) digunakan 

analisis regresi berganda dengan formula sebagai berikut: 

Y = αo + α1X1 +  α2X2 

(Sudjana, 2000:348) 

Keterangan: 

Y = Tingkat rentabilitas sebagai variabel terikat 

X1 = Perputaran kas sebagai variabel bebas 

X2 = Perputaran piutang sebagai variabel bebas 

αo  = Konstanta 

α1 = Koefisien regresi perputaran kas terhadap tingkat rentabilitas 

    dimana variabel perputaran piutang dianggap tetap. 

α2 = Koefisien regresi perputaran piutang terhadap tingkat 

    rentabilitas  dimana variabel perputaran kas dianggap tetap. 

Koefisien αo, α1, α2 dapat dihitung dengan rumus : 

αo = `221  - X  XY αα−  

α1 = 
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )221
2

2
2

1

1211
2

2

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−

XXXX

YXXXYXX
 

α2 = 
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )221
2

2
2

1

12121

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−

XXXX
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(Sudjana, 2000:348) 
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2.  Uji hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Ho= α1 = α2 =0, artinya perputaran kas (X1) dan perputaran 

piutang (X2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas (Y). 

Ho=α1 = α2 ≠0 ,artinya perputaran kas (X1) dan perputaran 

piutang (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas (Y). 

1. Untuk mengetahui keberartian model regresi digunakaan uji 

keseluruhan (Uji F), sebagai berikut: 

F = 
1)1/(

/

)(

)(

−− knJK
KJK

res

reg  

Dimana : 

JK(reg) = α1. ∑x1y + a2. ∑x2y 

JK(reg) = ∑( )YY − 2 

(Sudjana, 2000:355) 

Kesimpulan : Ho diterima, jika koefisien Fhitung signifikan 

pada taraf lebih besar dari 5%. Sebaliknya Ho ditolak, jika 

koefisien Fhitung signifikan pada taraf lebih kecil atau sama 

dengan 5%. 
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2. R2 (Koefisien korelasi berganda) digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh perputaran kas (X1) 

dan perputaran piutang (X2) terhadap rentabilitas (Y) : 

R2 = 
∑

∑ ∑+
2

2211 ..
y

yXyX αα
   

(Sudjana, 2000:383) 

b. Ho= α1  =0, artinya perputaran kas (X1) sacara parsial (sendiri-

sendiri) tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas (Y). 

Ho=α1≠0, artinya perputaran kas (X1) secara parsial (sendiri-

sendiri) berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas (Y). 

1. Untuk menguji koefisien regresi secara parsial digunakan 

Uji t : 

t = 
12

2
12

1
2

yr
Nry

−

−
 

Kesimpulan : Ho diterima, jika thitung signifikan pada 

taraf lebih besar dari 5%. Sebaliknya Ho ditolak, jika 

koefisien thitung signifikan pada taraf lebih kecil atau 

sama dengan 5%. 

2. ry1.2 (koefisien korelasi sederhana Y dan X1) digunkan 

untuk mengetahui berapa besar pengaruh perputaran kas 

terhadap rentabilitas (Y), jika X2 konstan: 

ry = ( )( )12
2

2
2

121

11 ryr

ryryry

−−

−
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c. Ho=α2 =0, artinya perputaran piutang (X2) secara parsial 

(sendiri-sendiri) tidak berpengaruh signifikan terhdap rentabilitas 

(Y). 

Ho=α2 ≠0, artinya perputaran piutang (X2) secara parsial 

(sendiri-sendiri) berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas 

(Y). 

1. Untuk menguji koefisien regresi secara parsial digunakan 

Uji t: 

t2 = 
21

2
21

1
2

yr
Nry

−

−  

Kesimpulan : Ho diterima, jika koefisien thitung signifikan 

pada taraf lebih besar dari 5%. Sebaliknya Ho ditolak, jika 

thitung signifikan pada taraf kecil atau sama dengan 5%.  

2. ry1.2 (Koefisien korelasi sederhana Y dan X2) digunakan 

untuk mengetahui berapa besar pengaruh perputaran 

piutang terhadap rentabilitas (Y), jika X1 konstan: 

ry21 = ( )( )12
2

1
2

1212

11 ryr
rryry
−−

−  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum KPRI Kabupaten Jepara 

1. Tujuan Didirikannya KPRI Kabupaten Jepara 

Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Jepara memiliki 

kurang lebih 60 anggota KPRI, yang masing-masing berkedudukan 

diinstansi pemerintahan yaitu kantor dinas, dan sekolah-sekolah yang 

tersebar di kabupaten Jepara yang sebagian besar melakukan usaha 

simpan pinjam. Setiap KPRI mempunyai tujuan untuk 

mensejahterakan anggotanya dan untuk mencari keuntungan 

sebagaimana layaknya badan usaha yang lain.  

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah 

koperasi yang merupakan badan usaha yang beranggotakan pegawai-

pegawai negeri dan pensiunan dalam suatu daerah kerja. Pendirian 

KPRI bertujuan untuk membantu meringankan beban pegawai negeri 

dalam memenuhi kebutuhannya serta meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Disamping itu KPRI mempunyai tanggung jawab lain, yaitu 

ikut serta dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 
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KPRI sebagai badan usaha mempunyai tujuan untuk 

mencapai keuntungan atau laba yang besar. Selain tujuan ekonomi 

tersebut, KPRI juga memiliki tujuan untuk mengupayakan pendidikan 

berorganisasi. Pendidikan berorganisasi ini diarahkan pada 

penghayatan dan pengamalan jiwa-jiwa berkoperasi. Dengan 

pendidikan perkoperasian tersebut diharapkan tumbuhnya militansi 

jiwa koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional pada pegawai 

negeri anggotanya. Adapun tujuan didirikannya KPRI adalah : 

a. Memperbaiki kualitas hidup anggotanya 

b. Mempertinggi taraf hidup anggotanya sebagai dasar landasan dan 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya 

c. Pemberian jasa/pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai 

jenis koperasi. 

d. Memperoleh keuntungan ekonomis 

2. Jenis Usaha 

Koperasi sebagai badan usaha telah menjalankan kegiatan 

perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan 

mensejahterakan anggota. Setiap KPRI di Kabupaten Jepara memiliki 

unit usaha utama yang menjadi penopang kelangsungan hidup 

koperasi, yaitu unit simpan pinjam atau perkreditan. Disampin itu 

KPRI di Kabupaten Jepara kebanyakan juga memiliki unit usaha 

pertokoan atau “waserda” yang menjual berbagai macam kebutuhan 

anggota koperasi. Selain simpan pinjam dan pertokoan, masih ada juga 
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beberapa koperasi yang mengembangkan unit usaha-unit usaha jasa 

lainnya seperti; wartel, persewaan gedung, kapling tanah dan foto 

copy. 

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2005 mengenai unit usaha-

unit usaha yang telah diselenggarakan oleh KPRI yang menjadi sampel 

dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 
Unit Usaha KPRI Sampel 

Kabupaten Jepara Tahun 2004 – 2005 
Unit Usaha  

No. 
 

Nama KPRI USP Toko Wartel Sewa 
Gedung 

Kapling 
tanah 

Foto 
Copy 

1. Sido Mulyo √ √ √ √ - √ 
2. Pelita √ √ √ - - - 
3. Tunas Makmur √ - - - - - 
4. Karya Utama √ - - - - - 
5. Hikmah √ √ - - - - 
6. Waspada √ √ - - - - 
7. Rukun Makmur √ √ - - - - 
8. Sedyo Marsudi Asih √ - - - - - 
9. Karya √ √ - - √ - 
10. Bhatara Jaya √ - - - -  
11. Rajin √ - - - - - 
12. Assuada √ - - - - - 
13. Sumber Rejeki √ - - - - - 
14. Setyo Marsudi Amal √ √ - - - - 
15. Pembangunan √ - - - - - 
16. Setia √ - - - - - 
17. Guyub Rukun √ - - - - - 
18. Bhakti √ √ - - √ - 
19. Kalingga √ √ - √ - √ 
20. Perindagkop √ - - - - - 

Sumber : Data Laporan RAT  

Unit usaha simpan pinjam pada KPRI di Kabupaten Jepara 

merupakan usaha unggulan yang paling banyak memberikan manfaat 

kepada anggotanya. Unit usaha ini dilakukan secara terpisah untuk 
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pengelolaan administrasi dan keuangannya, walaupun ada laporannya 

pada kantor pusat masing-masing KPRI di Kabupaten Jepara. Hal 

tersebut berdasar pada Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK RI 

No. 226/KEP/M/V/1996 yang disempurnakan dengan Surat keputusan 

Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 

35/KEP/M/XII/1998 tertanggal 17 Desember tahun 1998, yang 

menyatakan tentang pengelolaan administrasi dan keuangan Unit 

Simpan Pinjam (USP harus dilakukan secara terpisah). 

USP dikatakan sebagai unit usaha unggulan karena usaha ini 

yang dapat memberikan keuntungan besar bagi KPRI. Hal ini 

dibuktikan dengan makin meningkatnya volume kredit atau pinjaman 

yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Rata-rata volume kredit 

pada USP KPRI yang menjadi sampel di Kabupaten Jepara pada tahun 

terakhir dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Rata-rata Volume Pinjaman 

USP KPRI di Kabupaten Jepara 
Tahun Volume Unit Simpan Pinjam 

2003 Rp. 473.568.523,20 

2004 Rp. 576.457.594,80 

2005 Rp. 597.500.404,62 

Rata - rata Rp. 549.175.507,54 

Sumber : Laporan Keuangan KPRI 
 

Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh KPRI di Kabupaten 

Jepara yang menjadi sampel dalam penelitian dapat digolongkan 

dengan dasar waktu pinjaman yaitu : 
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a. Pinjaman Jangka Panjang 

Pinjaman yang jangka waktu pelunasannya maksimal 36 bulan atau 

3 tahun dengan jasa bunga rata-rata 21% pertahun dari pokok 

pinjaman. 

b. Pinjaman Jangka Menengah 

Pinjaman ini mempunyai jangka waktu maksimal 24 bulan atau 2 

tahun dengan jasa bunga rata-rata 21% pertahun dari pokok 

pinjaman. 

c. Pinjaman Jangka Pendek 

Pinjaman yang jangka waktu pelunasannya maksimal 12 bulan atau 

1 tahun dengan jasa bunga rata-rata 20.4% pertahun dari pokok 

pinjaman. 

Selain simpan pinjam, masih ada unit usaha pertokoan yang 

menjadi usaha KPRI di Kabupaten Jepara. Unit pertokoan ini 

diutamakan untuk melayani kebutuhan anggota berupa barang secara 

kontan maupun secara kredit barang, baik barang yang telah ada pada 

unit pertokoan tersebut maupun yang dipesan oleh anggota. Barang-

barang yang dijual pada unit pertokoan ini antara lain; sembako, 

barang-barang konsumsi, kelontong, konfeksi, alat tulis dan 

sebagainya. Unit pertokoan KPRI di Kabupaten Jepara juga 

menjualkan barang konsinyasi yang dimiliki anggota maupun partner 

usaha lain.   
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3. Keanggotan Pada KPRI di Kabupaten Jepara 

Koperasi sebagai badan usaha yang dibentuk secara 

bersama-sama oleh sejumlah orang yang bertekad untuk mewujudkan 

cita-cita yang sama. Koperasi dimaksudkan untuk mencapai perbaikan 

hidup dengan usaha bersama-sama. Jalan yang sebaik-baiknya adalah 

kerjasama dengan tujuan membela kepentingan bersama, maka 

koperasi harus dapat memainkan peranan-peranan perekonomian 

sehingga nanti koperasi benar-benar menjadi soko guru perekonomian 

Indonesia. 

Sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, keanggotaan pada 

dasarnya bersifat terbuka dan suka rela, yang dimaksudkan bersifat 

sukarela dalam hal ini adalah bahwa setiap anggota koperasi mendaftar 

sebagai anggota koperasi atas kemauannya sendiri dan dapat 

mengajukan pengunduran diri jika merasa kurang memperoleh manfaat 

dari usaha orang itu atau karena alasan-alasan lain seperti perpindahan 

alamat terbuka dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud bersifat 

terbuka adalah bahwa keanggotaan koperasi tidak mengenal 

diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap orang mampu untuk 

memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebuah koperasi dapat diterima 

menjadi anggota koperasi itu. Syarat-syarat itu misalnya adalah sudah 

harus dewasa, mampu membayar uang simpanan, bertempat tinggal di 

daerah kerja koperasi dan lain sebagainya. 
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Jumlah anggota akan mempengaruhi permodalan pada KPRI di 

Kabupaten Jepara. Karena anggota koperasi memiliki status ganda, 

yaitu sebagai pemilik koperasi dan sebagai pengguna jasa koperasi. 

Banyak sedikitnya anggota KPRI akan menentukan pada besar 

kecilnya simpanan pokok dan simpanan wajib serta volume usaha yang 

dicapai KPRI. Untuk lebih jelasnya keadaan keanggotaan pada KPRI 

yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 
Jumlah Anggota KPRI Sampel di Kabupaten Jepara 

Tahun No. Nama KPRI 
2004 

(Orang) 
2005 

(Orang) 

Rata-rata
(Orang) 

1. Sido Mulyo 520 520 520 
2. Pelita 283 280 282 
3. Tunas Makmur 42 46 44 
4. Karya Utama 39 43 41 
5. Hikmah 318 475 397 
6. Waspada 74 74 74 
7. Rukun Makmur 40 43 42 
8. Sedyo Marsudi Asih 36 39 37 
9. Karya 55 57 31 
10. Bhatara Jaya 60 61 60 
11. Rajin 49 47 48 
12. Assuada 52 59 55 
13. Sumber Rejeki 48 46 47 
14. Setyo Marsudi Amal 62 73 67 
15. Pembangunan 386 402 394 
16. Setia 44 45 44 
17. Guyub Rukun 333 331 332 
18. Bhakti 297 288 292 
19. Kalingga 267 225 246 
20. Perindagkop 56 57 56 

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban KPRI 
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4. Keadaan Finansial Pada KPRI di Kabupaten Jepara 

Masalah finansial merupakan masalah yang berhubungan 

dengan asset yang dimiliki oleh koperasi. Asset merupakan modal 

finansial yang akan digunakan dalam operasional kegiatan koperasi 

yang mencakup masalah kelangsungan hidup koperasi dan 

pengembangannya. Asset merupakan aspek utama pembentukan 

koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Meskipun demikian, asset 

yang dimiliki merupakan aspek penting yang akan menunjang 

tercapainya tujuan-tujuan KPRI dalam mensejahterakan anggotanya. 

Kondisi finansial masing-masing KPRI yang menjadi sampel 

dalam penelitian dapat digambarkan pada Tabel 4.4 : 

Tabel 4.4 
Keadaan Rata-rata Assets pada KPRI 

Kabupaten Jepara 
No. Besarnya Asset Nama KPRI 

1. < Rp. 100.000.000 1. Karya Utama 
2. Rukun Makmur 

2. Rp. 100.000.000 – Rp.    499.999.999 1. Rajin 
2. Bhatara Jaya 
3. Tunas Makmur 
4. Perindagkop 
5. Waspada 
6. Sedyo Marsudi A. 
7. Sumber Rejeki 

3. Rp. 500.000.000 – Rp. 999.999.999 1. As-suada 
2. Karya 
3. Setia 
4. Pelita 
5. Setyo Marsudi A 
6. Bhakti. 

4. Rp. 1.000.000.000 – Rp. 1.499.999.999 1. Sido Mulyo 
2. Kalingga 
3. Guyub Rukun 
4. Hikmah 

5. >Rp. 1.500.000.000  1. Pembangunan 
Sumber : data Laporan Keuangan KPRI yang diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.2 diatas tampak bahwa secara umum asset 

yang dimiliki oleh KPRI di Kabupaten Jepara rata-rata telah mencapai 

ratusan juta rupiah. Bahkan asset yang dimiliki beberapa KPRI 

nilainya mencapai miliaran rupiah. Hal ini merupakan salah satu 

potensi yang dimiliki KPRI di Kabupaten Jepara dalam menghadapi 

persaingan usahanya. Dari jumlah asset yang dimiliki oleh KPRI 

tersebut akan mampu menaikan SHU dalam setiap periode, sehingga 

rentabilitas ekonominya juga akan mengalami kenaikan. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian  

1. Posisi Kas, Piutang terhadap Modal Kerja pada KPRI di 
Kabupaten Jepara 

 
Modal kerja menurut Riyanto (1999:57) adalah dana yang 

tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar perusahaan 

sendiri terdiri atas semua aktiva atau asset yang dapat dicairkan 

dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Modal kerja dalam 

jumlah yang optimal akan memberikan nilai tambah bagi koperasi.  

Modal kerja erat hubungannya dengan kegiatan operasional 

koperasi sehari-hari. Modal kerja yang dimiliki diharapkan dapat 

dikelola secara ekonomis sehingga KPRI tidak mengalami kesulitan 

di bidang keuangan serta mampu digunakan secara lebih efektif dan 

efisien. 
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Besarnya modal kerja dalam penelitian ini adalah sebesar 

jumlah aktiva lancar yang dimiliki KPRI. Diantaranya komponen-

komponen aktiva lancar yang berupa kas, dan piutang.Untuk rata-

rata posisi kas dan piutang terhadap modal kerja dalam neraca telah 

dikonsolidasi pada masing-masing KPRI. Secara lebih jelasnya 

dapat dilihat pada  Tabel 4.5: 

Tabel 4. 5 
Rata-rata Posisi Kas dan Piutang Terhadap Aktiva Lancar 

KPRI Kabupaten Jepara Tahun 2004-2005 
Posisi Rata-rata  

No. 
 
Nama KPRI Kas 

(%) 
Piutang 

(%) 
1. Sido Mulyo 4.49 1.72 
2. Pelita 3.85 1.86 
3. Tunas Makmur 5.84 1.28 
4. Karya Utama 7.84 1.04 
5. Hikmah 2.01 1.21 
6. Waspada 3.89 1.17 
7. Rukun Makmur 6.26 2.00 
8. Sedyo Marsudi Asih 2.88 2.42 
9. Karya 6.90 1.79 
10. Bhatara Jaya 3.59 1.21 
11. Rajin 6.03 1.66 
12. Assuada 7.42 2.38 
13. Sumber Rejeki 10.01 1.95 
14. Setyo Marsudi Amal 3.93 1.33 
15. Pembangunan 7.07 2.41 
16. Setia 6.70 2.19 
17. Guyub Rukun 2.48 2.68 
18. Bhakti 6.02 1.11 
19. Kalingga 4.03 1.69 
20. Perindagkop 6.83 1.21 
Sumber : Data Laporan Keuangan KPRI yang diolah 
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Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam 

bidang keuangan karena kesalahan dalam mengelola modal kerja 

dapat mengakibatkan kegiatan operasional menjadi terhambat/ 

terhenti. Dana yang  telah ditanamkan dalam komponen model kerja 

diharapkan segera masuk kembali menjadi kas dalam jangka waktu 

yang relatif pendek melalui penjualan dan pendapatan atau 

pelunasan pinjaman. Komponen modal kerja ini harus selalu di putar 

dengan tingkat perputaran yang relatif tinggi. Dengan tingkat 

perputaran yang tinggi, dana akan masuk kembali dengan cepat 

sehingga dapat digunakan untuk operasional kembali serta dapat 

meminimalkan dari masalah resiko keuangan.  

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, rata-rata posisi kas dan piutang 

untuk masing-masing KPRI secara lebih jelasnya disajikan dalam 

diagram  berikut ; 

Rata-rata Posisi Kas dan Piutang 
Terhadap aktiva Lancar
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Gambar 4.1 

Rata-rata Posisi Kas dan Piutang 
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2. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel bebas yaitu 

perputaran kas dan perputaran piutang sedangkan variabel terikatnya 

adalah rentabilitas ekonomi. Untuk memperoleh gambaran tentang 

data hasil penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini akan 

disajikan mengenai deskripsi data untuk tiap variabel penelitian 

pada KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2004 - 2005. 

a. Tingkat Perputaran Kas 

Kas merupakan nilai uang kontan yang ada dalam 

perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu dekat 

dapat diuangkan. Perputaran kas dihitung dengan cara membagi 

penjualan bersih dengan rata-rata kas dan bank. Sedangkan 

perputaran kas adalah perputaran sejumlah modal kerja yang 

tertanam dalam kas dan bank dalam satu periode akuntansi. 

Perputaran kas diketahui dengan membandingkan antara jumlah 

penjualan dan pemberian pinjaman dengan jumlah kas rata-rata. 

Sehingga perputaran kas dapat menunjukkan kecepatan 

kembalinya modal kerja yang tertanam pada kas atau setara kas 

yang kembali menjadi kas melalui kegiatan penjualan atau 

pendapatan.  
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Deskripsi mengenai perputaran kas pada masing-masing 

KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2004 – 2005 secara lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6: 

Tabel 4.6 
Tingkat Perputaran Kas pada KPRI Sampel 

Kabupaten Jepara 2004-2005 
Tahun  

No. 
 

Nama KPRI 2004 
(kali) 

2005 
(kali) 

Rata-rata
(kali) 

1. Sido Mulyo 4.47 4.52 4.49 
2. Pelita 3.89 3.81 3.85 
3. Tunas Makmur 5.52 6.15 5.84 
4. Karya Utama 5.98 9.70 7.84 
5. Hikmah 2.18 1.84 2.01 
6. Waspada 4.48 3.48 3.98 
7. Rukun Makmur 8.04 4.47 6.26 
8. Sedyo Marsudi Asih 2.12 3.64 2.88 
9. Karya 6.63 7.17 6.90 
10. Bhatara Jaya 2.94 4.24 3.59 
11. Rajin 6.34 5.72 6.03 
12. Assuada 7.91 6.93 7.42 
13. Sumber Rejeki 10.56 9.46 10.01 
14. Setyo Marsudi Amal 4.57 3.29 3.93 
15. Pembangunan 6.53 7.62 7.07 
16. Setia 7.95 5.45 6.7 
17. Guyub Rukun 2.30 2.65 2.48 
18. Bhakti 7.60 4.43 6.02 
19. Kalingga 4.99 3.07 4.03 
20. Perindagkop 7.25 6.40 6.83 
Jumlah  112.25 104.04 108.16 
Rata-rata  5.6125 5.202 5.408 

Sumber : Laporan Keuangan KPRI yang diolah 
 

Dalam Tabel 4.4 diketahui bahwa selama tahun 2004-

2005 rata-rata tingkat perputaran kas tertinggi terjadi pada KPRI 

Sumber Rejeki dengan rata-rata sebesar 10.01 kali pertahun. Ini 

berarti bahwa rata-rata kas yang tertanam pada modal kerja KPRI 

akan terkumpul kembali dalam waktu 35.96 hari atau sekitar 36 
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hari. Tingkat perputaran yang diperoleh ini, dikarenakan rata-rata 

kas dan bank yang dicapai KPRI Sumber Rejeki selama tahun 

2004-2005 adalah Rp. 3.805.768. 

Sedangkan tingkat perputaran kas terendah terjadi pada 

KPRI  Hikmah dengan rata-rata sebesar 2.01 kali pertahun. Ini 

berarti bahwa rata-rata kas tertanam pada modal kerja terkumpul 

kembali dalam waktu 179.10 hari atau sekitar 179 hari.  Rata-rata 

tingkat perputaran kas KPRI di Kabupaten Jepara selama tahun 

2004 – 2005 adalah 5.408 kali. Artinya bahwa rata-rata kas yang 

tertanam dalam modal kerja terkumpul kembali dalam jangka 

waktu 65 hari.  

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat dilihat perkembangan 

tingkat perputaran kas dalam gambar grafik berikut : 
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Gambar 4.2 

Tingkat Perputaran Kas Masing-masing KPRI 
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b. Perputaran Piutang  

Disamping kas maka elemen modal kerja yang lain adalah 

piutang. Untuk meningkatkan laba perlu memperbesar total 

pendapatan dengan melakukan penjualan secara kredit, sehingga 

timbul piutang yang baru kemudian pada hari jatuh tempo terjadi 

aliran kas masuk (cash in flow) yang berasal dari pelunasan 

piutang tersebut. Dimana piutang sebagai elemen modal kerja 

selalu mengalami perputaran. Perputaran piutang dengan cara 

membagi jumlah penjualan kredit dengan rata-rata piutang.  

Perputaran piutang adalah perputaran sejumlah modal 

kerja tertanam dalam piutang dalam satu periode akuntansi. 

Untuk itu tingkat perputaran piutang menunjukkan kecepatan 

kembalinya modal kerja yang tertanam  pada piutang menjadi kas 

kembali melalui penagihan. Kecepatan perputaran piutang 

dipengaruhi oleh syarat pembayaran piutang tersebut. Makin 

lunak syarat pembayarannya, maka piutang akan dilunasi dengan 

waktu yang cukup lama atau lambat kembalinya sehingga tingkat 

perputarannya akan menjadi rendah. Demikian sebaliknya, jika 

persyaratan piutang relatif ketat, maka pembayaran piutang akan 

lebih cepat. Berikut ini adalah deskriptif tingkat Perputaran 

Piutang pada KPRI di Kabupaten Jepara selama tahun 2004 – 

2005 : 
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Tabel 4.7 
Tingkat Perputaran Piutang Pada KPRI Sampel 

 Kabupaten Jepara Tahun 2004-2005 
Tahun  

No. 
 

Nama KPRI 2004 
(kali) 

2005 
(kali) 

Rata-rata 
(kali) 

1. Sido Mulyo 1.83 1.62 1.72 
2. Pelita 2.03 1.69 1.86 
3. Tunas Makmur 1.42 1.14 1.28 
4. Karya Utama 0.22 1.86 1.04 
5. Hikmah 1.25 1.17 1.21 
6. Waspada 1.23 1.11 1.17 
7. Rukun Makmur 2.03 1.98 2.00 
8. Sedyo Marsudi Asih 2.45 2.39 2.42 
9. Karya 2.56 1.02 1.79 
10. Bhatara Jaya 0.73 1.69 1.21 
11. Rajin 1.74 1.58 1.66 
12. Assuada 2.96 1.79 2.38 
13. Sumber Rejeki 1.98 1.92 1.95 
14. Setyo Marsudi Amal 1.38 1.28 1.33 
15. Pembangunan 2.32 2.49 2.41 
16. Setia 2.71 1.68 2.19 
17. Guyub Rukun 2.76 2.59 2.68 
18. Bhakti 1.04 1.18 1.11 
19. Kalingga 1.85 1.53 1.69 
20. Perindagkop 1.33 1.08 1.21 
Jumlah  35.82 32.79 34.31 
Rata-rata  1.791 1.63 1.7155 

Sumber : Laporan Keuangan KPRI yang diolah 

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diketahui bahwa selama 

tahun 2004 - 2005 tingkat perputaran tertinggi dialami oleh KPRI 

Guyub Rukun dengan rata-rata sebesar 2.68 kali pertahun. Hal ini 

berarti rata-rata piutang yang terdapat pada modal kerja KPRI 

terkumpul kembali dalam waktu 134.32 hari atau sekitar 134 

hari. Tingkat perputaran ini terjadi karena rata-rata penjualan 

kredit yang dicapai oleh KPRI Guyub Rukun sebesar Rp. 

1.723.272.500,- sedangkan untuk rata-rata piutangnya sebesar 

Rp. 645.346.300.  
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Sedangkan rata-rata perputaran piutang terendah terjadi 

pada KPRI Karya Utama dengan rata-rata sebesar 1.04 kali 

pertahun. Artinya rata-rata piutang yang tertanam pada modal 

kerja yang terkumpul kembali dalam waktu 346.15 hari atau 

sekitar 346 hari.. Rata – rata tingkat perputaran piutang KPRI di 

Kabupaten Jepara selama tahun 2004 – 2005 adalah 1.715. 

artinya bahwa rata-rata piutang yang tertanam dalam modal kerja 

yang terkumpul kembali dalam waktu 209.91 hari atau 210 hari. 
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Gambar 4.3 

Tingkat Perputaran Piutang masing-masing KPRI 
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c. Rentabilitas Ekonomi 

Tujuan utama koperasi dalam kegiatan ekonomi adalah 

memaksimalisasi laba/ Sisa Hasil Usaha (SHU) artinya 

mengusahakan SHU sebesar-besarnya dengan modal yang 

digunakan untuk kegiatan operasional koperasi yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan /kegagalan koperasi dalam 

menjalankan usaha. Memaksimalisasi kemampuan memperoleh 

SHU, maksimalisasi rate of return (rentabilitas ekonomi) atau 

maksimalisasi earning power. Disini yang dititik beratkan 

adalah maksimalisasi kemampuan memperoleh SHU yang 

dinyatakan dengan perbandingan antara SHU yang diperoleh 

dengan modal yang dipergunakan. 

Karena laba atau SHU yang tinggi belum tentu disertai 

tingkat rentabilitas yang tinggi. Tingkat rentabilitas 

mencerminkan kemampuan modal koperasi dalam menghasilkan 

laba atau SHU, maka dengan demikian tingkat rentabilitas yang 

tinggi dapat merupakan pencerminan efisiensi yang tinggi pula.  

Koperasi yang rentabilitasnya bagus adalah koperasi yang 

memiliki rentabilitas tinggi dan mampu mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan rentabilitasnya. Namun pada kenyatannya, 

beberapa KPRI yang menjadi sampel di Kabupaten Jepara 
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mengalami penurunan rentabilitas pada periode tahun 2004 – 

2005. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 : 

Tabel 4.8 
Tingkat Rentabilitas Ekonomi 

KPRI Sampel di Kabupaten Jepara 

Rentabilitas Modal usaha SHU No  Nama KPRI 
2004 2005 2004 2005 2004 2005 

1 Sido Mulyo 2.22 2.03 2777779927 3048461387 61803728 61969942 
2 Pelita 5.72 3.62 741357980 801345371 50013033 36225863
3 Tunas Makmur 8.49 12.76 84601707 93302301 7185631 11914335
4 Karya Utama 7.74 4.19 51931755 95609115 4022000 4005000
5 Hikmah 2.13 2.60 1473713011 1572010630 30761515 40975374
6 Waspada 6.33 6.19 129795415 159130170 6296985 7164590
7 Rukun Makmur 18.11 19.12 38522050 49771050 6980000 9516650
8 Sedyo Marsudi 

Asih 
4.88 4.39 61039256 70568076 2980600 3096000

9 Karya 17.50 15.40 145114185 173433942 25402710 26723400
10 Bhatara Jaya 6.92 9.67 80964450 107724450 5600000 7400000
11 Rajin 17.48 16.58 93304162 114228411 16311394 18944000
12 Assuada 15.27 11.84 173901537 214286168 26565366 25378567
13 Sumber Rejeki 15.11 15.12 53759906 60976081 8127500 9219850
14 Setyo Marsudi 

Amal 
8.04 7.46 134921932 167012168 11821712 12468236

15 Pembangunan 11.25 11.94 1035741248 1172883679 116541200 140097470
16 Setia 17.72 10.00 75799366 89481444 13435000 9168250
17 Guyub Rukun 7.98 5.64 808807659 898586338 64573490 50678381
18 Bhakti 5.94 5.59 407394746 442969164 24218626 24755587
19 Kalingga 5.61 7.15 1037190990 1456118120 58274341 104122793
20 Perindagkop 9.76 10.76 87549577 91735255 8545403 9877081
Sumber : Laporan KPRI yang diolah 

 
Berdasarkan Tabel 4.8 diatas telah diketahui bahwa 

tingkat rentabilitas ekonomi tertinggi selama tahun 2004-2005 

terjadi pada KPRI Rukun Makmur dengan rata-rata sebesar 

18.62% setiap tahun, yang berarti bahwa rata-rata setiap Rp. 

1.000.000,00 modal usaha yang digunakan akan menghasilkan 

SHU rata-rata sebesar 186.200,00.  Sedangkan untuk tingkat 
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rentabilitas ekonomi terendah terjadi pada KPRI Hikmah yaitu 

rata-ratanya sebesar 2.37% pertahun. Artinya setiap Rp. 

1.000.000,00 modal usaha yang digunakan dalam kegiatan usaha 

akan menghasilkan SHU rata-rata hanya sebesar Rp. 23.700,00.  

Rata-rata tingkat rentabilitas ekonomi yang dicapai oleh 

KPRI di Kabupaten Jepara selama tahun 2004-2005 adalah 

sebesar 9.41%. Artinya setiap Rp. 1.000.000,00 modal usaha 

yang digunakan akan menghasilkan rata-rata SHU sebesar Rp. 

94.100,00.  

4.1.3 Analisis data  

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan program 

komputer SPSS 11.0 For Windows. Sebelum dilakukan analisis 

persamaan regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik.  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolonieritas 

Multikolinieritas artinya antara variabel independen/bebas 

yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan yang 

sempurna. Salah satu cara untuk mendeteksi kolinieritas 

dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel dan apabila 

korelasinya signifikan maka antar variabel bebas tersebut terjadi 

multikolinieritas Berdasarkan hasil pengujian korelasi dengan 

menggunakan program SPSS diketahui hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 
Correlations

1.000 .034 .683**
. .834 .000

40 40 40
.034 1.000 .371*
.834 . .018

40 40 40
.683** .371* 1.000
.000 .018 .

40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Perputaran Kas

Perputaran Piutang

Rentabilitas

Perputaran
Kas

Perputaran
Piutang Rentabilitas

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel perputaran 

kas (X1), tidak berkorelasi secara signifikan dengan perputaran 

piutang. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas  

pada serangkain variabel penelitian 

b. Heterokesdasitas  

Uji heterokesdasitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residu satu 

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini uji heterokesdasitas 

dilakukan dengan korelasi spearman, dimana jika nilai koefisien 

korelasi semua prediktor terhadap residual adalah > 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokesdasitas. 

Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh hasil seperti pada 

Tabel 4.10: 
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Tabel 4.10 
Hasil Pengujian Heterokesdasitas Korelasi Spearman 

Correlations

1.000 .094 .679** .070
. .563 .000 .669

40 40 40 40
.094 1.000 .345* -.093
.563 . .029 .569

40 40 40 40
.679** .345* 1.000 .663**
.000 .029 . .000

40 40 40 40
.070 -.093 .663** 1.000
.669 .569 .000 .

40 40 40 40

Correlation Coeffi
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coeffi
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coeffi
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coeffi
Sig. (2-tailed)
N

Perputaran Kas

Perputaran Piutan

Rentabilitas

Standardized Res

Spearman's r

Perputaran
Kas

Perputaran
Piutang Rentabilitas

Standardized
Residual

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 
 

Hasil pengujian korelasi spearman pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan 

nilai residual adalah tidak signifikan (Sig > 0.05) sehingga dapat 

diasumsikan bahwa tidak terjadi heterokesdasitas dalam model 

regresi ini. 

c. Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi antar anggota serangkaian observasi yang 

diurutkan menurut waktu. Untuk mendeteksi terjadinya 

autokorelasi atau nilai dalam suatu model regresi dilakukan 

dengan menggunakan Durbin Watson. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 12.47 berada 

pada interval 1.66 – 2.34 yang berarti tidak terdapat autokorelasi 

pada serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. 
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d. Normalitas  

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah model 

regresi, variabel independen, dan variabel dependennya 

memiliki distribusi data normal atau tidak. Uji normalitas 

dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov satu arah atau 

analisis grafis. Berikut ini adalah hasil uji normalitas dengan 

kolmogorov-smirnov pada variabel independen dan variabel 

dependen.  

Tabel 4.11 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

40 40 40 40
5.5322 1.6185 9.4060 1.490E-09
2.2972 .6978 5.0870 .9740216

.112 .068 .131 .066

.112 .061 .131 .046
-.056 -.068 -.119 -.066

.711 .428 .828 .416

.694 .993 .500 .995

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Perputaran
Kas

Perputaran
Piutang Rentabilitas

Standardize
d Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Hasil analisis kolomogorov smirnov dengan nilai Z untuk 

Y sebesar 0.828, untuk X1 sebesar 0.711, dan untuk X2 sebesar 

0.428. Asymp signifikan untuk varriabel Y, X1, dan X2, secara 

berturut-turut adalah 0.5000 untuk Y, 0.694 untuk X1, dan 0.993 

untuk X2. Dari hasil tersebut nampak bahwa pada variabel Y X1 

dan X2 memiliki distribusi data yang normal.  
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2. Persamaan Regresi  

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier yang dilakukan 

melalui analisa statistik dengan mengunakan program SPSS 10.0 for 

windows, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut : 

Y = -2.923 + 1.486X1 + 2.538X2 Dimana : 

Y      =  Rentabilitas 

X1 = Perputaran kas  

X2 = Perputaran piutang 

  Persamaan regresi trsebut berarti bahwa, jika perputaran 

kas naik satu kali, maka rentabilitas ekonomi naik sebesar 1.486%, 

sedangkan jika perputaran piutang naik satu kali, maka rentabilitas 

ekonomi naik sebesar 2.538%. 

3. Uji Hipotesis   

Untuk menguji keberartian persamaan garis regresi, apakah 

ada pengaruh antara variabel-variabel tersebut  adalah signifikan 

ataukah tidak maka perlu dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji F untuk uji simultan dan uji t untuk uji secara 

parsial. 

a. Simultan  

Untuk mengetahui pengaruh antara perputaran kas dan 

perputaran piutang terhadap rentabilitas secara simultan 

dilakukan uji F. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS 11.0 For Windows diketahui nilai 

Fhitung  sebesar 26.346 dengan df pembilang 2 dan df penyebut 37 

diketahui nilai Ftabel sebesar 3.23. Dari hasil tersebut terlihat 
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bahwa Fhitung >Ftabel (26.346 >3.23) yang berarti bahwa menolak 

Ho dan menerima Ha. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 

antara perputaran kas dan perputaran piutang terhadap 

rentabilitas ekonomi. 

b. Parsial  

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan uji 

t. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 11.0 For 

Windows dapat diketahui pada Tabel 4.12 : 

Tabel 4.12 
Perbandingan Antara thitung Dengan ttabel 

No  Variabel thitung ttabel Perbandingan  Kesimpulan 
1 X1 6.351 2.68 thitung > ttabel Tolak Ho 
2 X2 3.296 2.68 thitung > ttabel Tolak Ho 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan hasil perbandingan Tabel 4.12 terlihat bahwa 

variabel X1, dan X2 hasil thitung > ttabel. Dengan demikian hipotesis 

nihil (Ho) ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara perputaran kas dan perputaran piutang terhadap 

rentabilitas ekonomi secara parsial.  

c. Koefisien determinasi  

Untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X1 

dan X2 terhadap Y maka dilakukan perhitungan koefisen 

determinasi baik secara parsial maupun secara simultan.  
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a) Simultan 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel 

X1 dan X2  terhadap Y secara simultan dapat diketahui dari 

besarnya korelasi antara  X1 dan X2 yang dikuadratkan (R 

square). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS diketahui bahwa besarnya pengaruh antara X1 

dan X2, terhadap Y sebesar 0.587 atau 58.7%. Sedangkan 

sisanya sebesar 41.3% dipengaruhi faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini. 

b) Parsial 

Untuk mengetahui besarnya hubungan antara X1 dan 

X2 terhadap Y secara parsial dilakukan dengan 

mengkuadratkan besarnya korelasi parsial dari hasil analisis 

data yang diperoleh. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS 11.0 For Windows diketahui 

bahwa besarnya korelasi parsial antara X1 terhadap Y sebesar 

0.722 sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh 

antara X1 terhadap Y sebesar 52%. Besarnya koefisien 

korelasi antara X2 terhadap Y  sebesar 0.476 sehingga dapat 

diketahui bahwa besarnya pengaruh antara X2 terhadap Y 

sebesar 23%. 
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4.2.PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

11.0 For Windows diketahui bahwa Fhitung >Ftabel (26.346 >3.23) yang berarti 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perputaran kas, dan perputaran 

piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara tahun 

2004 – 2005.  

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan tingkat perputaran kas 

yang dicapai oleh KPRI di Kabupaten Jepara rata-rata setiap tahun 5.408 kali. 

Bila hasil perhitungan tingkat perputaran kas tersebut diklasifikasikan dengan 

pengukuran rasio dari Departemen Koperasi dan UKM tahun 2002, maka 

perputaran kasnya masuk dalam kriteria kurang efisien karena masih dibawah 

standar yang telah ditetapkan yaitu perputaran kas bisa dikatakan efisien bila 

tingkat perputarannya mencapai 31-44 kali. Sedangkan tingkat perputaran kas 

di Kabupaten Jepara ini termasuk rendah, rendahnya tingkat perputaran kas 

menunjukkan adanya investasi yang berlebihan dalam kas. Makin besar 

jumlah saldo kas yang ada dalam koperasi berarti makin tinggi tingkat 

kawajiban finansialnya. Tetapi, saldo kas yang besar ini menunjukkan makin 

banyaknya uang kas yang mengangur, sehingga akan memperkecil rentabilitas 

yang dicapai oleh koperasi. 

Perputaran kas yang rendah menunjukkan bahwa koperasi kurang 

efisien dalam menggunakan kasnya karena banyaknya dana yang mengangur. 

Kas yang tidak dimanfaatkan akan merugikan koperasi karena koperasi 

menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh SHU. Kas sebagai nilai uang 
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kontan yang dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam jangka waktu 

dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finanasial, yang 

mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. 

Perputaran kas berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas 

ekonomi KPRI di Kabupaten Jepara. Hal tersebut disebabkan persediaan 

kasnya dapat diputarkan atau dalam keadaan bekerja, sehingga KPRI dapat 

menempatkan dalam keadaan likuid apabila sewaktu-waktu ada tagihan. 

Meskipun kas sebagai alat yang paling likuid itu sangat penting bagi koperasi, 

akan tetapi koperasi perlu melakukan penyesuaian atau perencanaan dalam 

menganggarkan berapa uang tunai yang harus disediakan oleh koperasi untuk 

kegiatan operasionalnya. Sehingga aktiva koperasi dapat benar-benar 

digunakan secara efektif dan efisien. 

Piutang merupakan aktiva/kekayaan perusahaan yang timbul sebagai 

akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit (Indriyo, 2002:81). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata perputaran piutang di KPRI 

Kabupaten Jepara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 sebesar 1.715 kali. 

Bila hasil perhitungan tingkat perputaran piutang tersebut diklasifikasikan 

dengan pengukuran rasio dari Departemen Koperasi dan UKM, maka 

perputaran piutang tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 masuk dalam 

kriteria kurang efisien atau berada dibawah standar normal yan seharusnya 10-

14 kali. Perputaran piutang yang rendah menunjukkan adanya kelebihan 

investasi dalam piutang hal ini disebabkan karena kebijaksanaan pembelian 
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kredit yang telah lunak dan bagian penagihan tidak aktif melakukan 

penagihan. 

 Rendahnya perputaran piutang disebabkan karena adanya piutang yang 

tidak tertagih dan pembayaran piutang tidak tepat pada waktunya, sehingga 

hal ini mengakibatkan periode pengumpulan piutangnya menjadi semakin 

lama sedangkan laba yang diperoleh semakin kecil. Banyaknya piutang yang 

tidak dapat ditagih dapat mengurangi perolehan SHU yang dicapai pada 

periode tertentu dan secara langsung memperkecil profitabilitasnya, karena 

uang yang seharusnya bisa digunakan untuk menghasilkan SHU menjadi 

berhenti perputarannya. Piutang yang tidak dapat ditagih ini disebabkan 

karena adanya debitur yang meninggal dunia, ada juga yang bermutasi 

ketempat lain. 

Rasio perputaran piutang biasa digunakan dalam hubungannya dengan 

analisis terhadap modal kerja, karena memberikan ukuran atau gambaran 

kasar mengenai seberapa cepat piutang koperasi berputar menjadi kas. Angka 

jumlah hari piutang mengambarkan lamanya suatu piutang bisa tertagih. 

Piutang hanya memberikan kontribusi bagi koperasi jika piutang tersebut telah 

dibayar lunas. Semakin cepat perputaran piutang, maka makin efisien 

penggunaan piutang koperasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran piutang berpengaruh 

terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI. Hal ini menggambarkan bahwa 

perputaran piutang dalam koperasi di Kabupaten Jepara lancar yang dapat 

mengakibatkan resiko piutang tidak dapat tertagih menjadi minimal. Beberapa 
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hal yang dapat dilakukan koperasi untuk mempertahankan kondisi ini 

diantaranya memperpendek batas waktu pembayaran kredit, miminimalkan 

volume penjualan kredit dan melakukan penagihan piutang secara aktif.Selain 

itu untuk meningkatkan cepatnya pelunasan kredit dapat digunakan sistem 

bunga progresif, yaitu bunga yang semakin meningkat setiap bulannya atau 

setiap tahunnya. 

Tingkat rentabilitas di Kabupaten Jepara atau kemampuan menghasilkan 

labanya pada tahun 2004 sebesar 9.71%, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 

9.10%. Hasil perhitungan rentabilitas tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 

tersebut masuk dalam kriteria cukup efisien. Ini berarti bahwa kemampuan 

dalam menghasilkan labanya masih harus ditingkatkan lagi. Hal ini 

dikarenakan tingkat perputaran kas dan perputaran piutangnya masih rendah. 

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan 

dalam persen. Faktor rentabilitas lebih penting dari pada laba, karena jumlah 

laba yang besar belum merupakan ukuran bahwa KPRI ini telah bekerja secara 

efesien. Efesien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang 

diperoleh KPRI dengan kekayaan modal yang menghasilkan laba tersebut atau 

dengan kata lain menghitung rentabilitasnya (Riyanto, 1999:36).  

Berdasarkan hasil penelitian  diketahui bahwa tingkat rentabilitas 

ekonomi KPRI di Kabupaten Jepara rata-rata adalah 9,41% untuk setiap 

tahunnya. Hal ini berarti bahwa belum memenuhi standar yang ditetapkan dari 

Dinas Koperasi dan UKM, bahwa rentabilitas ekonomi bisa dikatakan efisien 
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bila mencapai 10-14 kali pertahun untuk itu dapat disimpulkan secara umum 

KPRI di Kabupaten Jepara cukup efisien atau belum mencapai 

produktifitasnya dalam mengelola usaha maupun harta yang dimiliki, karena 

rentabilitas ekonomi KPRI kurang dari standar 10-14%. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 

Shodiqin (2003) tentang pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran persediaan terhadap rentabilitas ekonomi di Kabupaten Kudus 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perputaran kas dan perputaran 

piutang tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi sedangkan 

perputaran persediaan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Namun 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Sri Sulistyowati (2002) tentang 

pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas KPRI di 

Kabupaten Klaten tahun 2000-2001 bahwa perputaran kas dan perputaran 

piutang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas. 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang 

dapat diambil sebagai berikut : 

1. Untuk uji secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

perputaran kas dan perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada 

KPRI di Kabupaten Jepara. 

2. Berdasarkan hasil uji secara parsial untuk perputaran kas dan perputaran 

piutang terhadap rentabilitas ekonomi di KPRI Kabupaten Jepara 

berpengaruh secara signifikan. 

3. Sedangkan besarnya pengaruh secara parsial diketahui bahwa besarnya 

pengaruh antara perputaran kas terhadap rentabilitas ekonomi sebesar 52%, 

dan besarnya pengaruh antara perputaran piutang terhadap rentabilitas 

ekonomi sebesar 23%.  
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5.2 SARAN 

Berdasarkn hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Perputaran kas yang masih belum efisien dapat ditingkatkan dengan cara 

menginvestasikan uang kas kedalam unit usaha yang menghasilkan 

penjualan yang perputarannya cepat atau simpanan jangka pendek, karena 

tujuannya hanya untuk memanfaatkan uang kas agar tidak menganggur 

likuiditasnya. Sehingga setiap saat kas dibutuhkan untuk kegiatan operasi 

sehari hari atau memenuhi kebutuhan finansialnya masih terpenuhi atau 

masih tetap dalam keadaan likuid.  

2. Untuk KPRI di Kabupaten Jepara agar mengelola penjualan kredit secara 

baik, dalam jangka waktu yang pendek dan melakukan penagihan piutang 

secara aktif. Sehingga efisien penggunaan piutang koperasi dapat tercapai. 

3. Untuk meningkatkan rentabilitas dibawah standar, maka dapat dilakukan 

dengan cara memperbesar volume usahanya pada unit usaha yang 

memberikan kontribusi cukup besar agar laba yang diperoleh menjadi basar. 
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