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SARI 

 

Laksono, Ruzaini Abdi. 2013. Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap 

Rentabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2008-2012. Skripsi. Jurusan 

Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. 

Dra. Suhermini, M.Si Pembimbing II. Vitradesie Noekent, SE, MM 52 halaman. 

Kata kunci: Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas 

Penilaian kinerja suatu perusahaan atau koperasi dapat dilihat antara lain 

dari kemampuannya mengelola likuiditas dan hutang untuk menghasilkan laba. 

Likuiditas yang terlalu rendah dapat mengganggu kegiatan operasional dan akan 

mengurangi tingkat rentabilitas. Sedang penggunaan hutang yang terlalu tinggi 

akan membebani dan berdampak pada rendahnya rentabilitas.  Kinerja dapat 

dianalisis dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan secara periodik. 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan 

perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini apakah ada pengaruh likuiditas 

dan solvabilitas terhadap rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

Bakti Husada tahun 2008-2012. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Rentabilitas KPRI 

Bakti Husada tahun 2008-2012. 

Data dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan KPRI 

Bakti Husada tahun 2008-2012 yang berjumlah 60 rasio keuangan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi sedangkan analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

program software SPSS.  

Hasil penelitian ini menunjukkan Likuiditas (current ratio) KPRI Bakti 

Husada rata-rata setiap tahun terlalu tinggi yaitu 39,72% dari standar efisien atau 

sebesar Rp 17.111.085.683,36 kas terhenti. Solvabilitas (Debt to Total Assets) 

KPRI Bakti Husada rata-rata setiap tahunnya masih terlalu tinggi yaitu 38,10% 

dari standar efisien atau kelebihan hutang sebesar Rp 56.552.114.528,65. 

Sedangkan pada rentabilitas (ROI), KPRI Bakti Husada rata-rata per tahun masih 

rendah yaitu 0,98% atau sebesar Rp 13.388.453.360,85 untuk mencapai kategori 

efisien.  

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial 

variabel Likuiditas dan Solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

Rentabilitas. Saran bagi pihak koperasi hendaknya koperasi lebih memperhatikan 

pengelolaan hutang dan pengelolaan kas karena tingginya tingkat hutang akan 

menambah beban bunga dan banyaknya kas yang menganggur menghilangkan 

kesempatan koperasi untuk memperoleh laba jika kas tersebut diinvestasikan. 

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel lain seperti efisiensi 

pengendalian biaya. 
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ABSTRACK 

 

Laksono, Ruzaini Abdi. 2013. The Influence of  Liquidity and Solvability on 

Profitability at Bakti Husada Employee Cooperative of Indonesia Republicin 

2008-2012. Final Project. Department of Management. Faculty of Economy. State 

University of Semarang. First Advisor. Dra. Suhermini, M.Si. Second Advisor. 

VitradesieNoekent, S.E, M.M. 52 pages. 

Keyword: Liquidity, Solvability, Profitability 

The assessment of a company or cooperative performance can be 

observed among others from the ability of managing liquidity and debt to earn 

profit. Too low liquidity can interfere the operational activities and will reduce the 

profitability level. While too high debt usage will overburden and result in low 

profitability. The performance can be analyzed from financial report issued by 

company periodically. The problem in this study was whether there was any 

influence of liquidity and solvability on profitability at Bakti Husada Employee 

Cooperative of Indonesia Republic in 2008-2012. This study aimed at testing and 

analyzing the influence of liquidity and solvability on profitability at Bakti 

Husada Employee Cooperative of Indonesia Republic in 2008-2012. 

The data of this study was the monthly financial report of Bakti Husada 

Employee Cooperative of Indonesia Republic in 2008-2012 which amount of 60 

financial ratios. The technique of data collection was by using documentation 

method, while the data analysis used was multiple linear regression analysis by 

using SPSS software program. 

The result of this study showed that liquidity (Current Ratio) of Bakti 

Husada Employee Cooperative of Indonesia Republic was averagely too high for 

each year, i.e. at 39.72% of efficient standard or IDR 17,111,085,683.36 the cash 

was stopped. Solvability (Debt to Total Assets) of Bakti Husada Employee 

Cooperative of Indonesia Republic was averagely too high for each year, i.e. 

38.10% of efficient standard or debt excess for IDR 56,552,114,528.65. While on 

profitability (ROI), Bakti Husada Employee Cooperative of Indonesia Republic 

was averagely too low for each year, i.e. 38.10% of efficient standard or IDR 

13,388,453,360.85 to reach efficient category.  

From the study, it can be concluded that partially the liquidity and 

solvability variable have significant positive influence on profitability. The 

recommendation for the cooperative is to pay more attention to debt management 

and cash management because high debt level will add interest burden and large 

amount of idle cash will eliminate the opportunity of cooperative to earn profit if 

the cash is invested. For the next researcher, it is recommended to add other 

variable such as efficiency of cost control. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang    

Perkembangan perekonomian yang semakin maju dan berkembang 

memicu munculnya banyak perusahaan baik yang bergerak dalam bidang 

dagang, jasa, maupun lainnya. Setiap perusahaan pada umumnya 

mempunyai  tujuan yang sama yaitu memperoleh laba. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka diperlukan manajemen yang baik agar sumber daya 

yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dengan efektif dan efisien. 

Salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang dagang, jasa, dan 

simpan pinjam yaitu koperasi. Drs. Mohammad Hatta sebagai bapak 

koperasi Indonesia mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong 

(Sitio dan Tamba, 2001:17). Sistem perekonomian berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945, koperasi merupakan salah satu dari tigakekuatan 

perekonomian yang saling terkait yaitu perekonomian negara, swasta, dan 

koperasi.UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa badan usaha yang sesuai 

dengan itu adalah koperasi.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,koperasi adalah badan hukum yang 
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didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi,dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 

usaha, yang memenuhiaspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.  

Sebuah perusahaan termasuk koperasi agar dapat terus berjalan 

diperlukan adanya suatu laba. Akan tetapi karena koperasi berwatak sosial 

maka mencari laba bukan untuk perseorangan tetapi untuk kemakmuran 

seluruh anggotanya. Oleh karena itu, koperasi perlu memperhatikan posisi 

kinerja keuangannya agar koperasi dapat terus menjalankan aktivitas 

operasionalnya supaya kelangsungan usaha koperasi tetap terus terjaga. 

Kinerja keuangan diartikan sebagai suatu tampilan perusahaan dalam 

periode waktu tertentu (Mulyadi, 2001:63). Salah satu aspek pengelolaan 

keuangan koperasi yaitu dengan melakukan pencatatan dalam bentuk 

laporan keuangan. Alat-alat yang digunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang 

meliputi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. 

Rentabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 

perusahaan termasuk koperasi, karena tingkat rentabilitas merupakan salah 

satu alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan. Bagi 

perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting 

daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan 

ukuran bahwa perusahaan tersebut telah dapat bekerja dengan efisien. 

Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh 
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itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau 

dengan kata lain menghitung rentabilitasnya (Riyanto,2010:37).  

Berikut data observasi awal yang diperoleh data tingkat rentabilitas 

KPRI Bakti Husada di Kabupaten Tegal pada tahun 2008-2012.  

Tabel 1.1 

Rentabilitas KPRI Bakti Husada Tahun 2008-2012 

Tahun 
Rentabilitas Growth 

2008 0,75% - 

2009 0,60%  

2010 0,50%  

2011 0,49%  

2012 0,45%  

Rata-rata 0,56% - 

Sumber: Laporan keuangan Koperasi Bakti Husada Kab. Tegal (2008-2012) 

Pada tabel 1.1 diketahui bahwa terjadi masalah rentabilitas dimana 

dari tahun 2008-2012 tingkat rentabilitas KPRI Bakti Husada dari tahun ke 

tahun semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI Bakti Husada 

Kabupaten Tegal pada tahun 2008-2012 nampaknya mengalami masalah 

dalam kinerja keuangannya sehingga menunjukkan tingkat rentabilitas yang 

kurang baik. 

Maksimalisasi nilai perusahaan atau koperasi dapat dicapai melalui 

kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitasnya. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dari 

neraca pada suatu saat antara lain dengan membandingkan aktiva lancar 
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(current assets) di satu pihak dengan utang lancar (current liabilities) di lain 

pihak, hasil perbandingan tersebut ialah apa yang dinamakan current ratio. 

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga 

mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari tetapi juga tidak boleh 

terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada 

rendahnya tingkat laba yang diperoleh (Riyanto,2010:26). 

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi segala kewajiban finansiilnya apabila sekiranya 

perusahaan tersebut dilikuidasi, dengan demikian pengertian solvabilitas 

dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar 

hutang- hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang ( Riyanto, 

2010:32). Solvabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya penggunaan 

utang perusahaan tersebut. Jika perusahaan lebih banyak menggunakan 

utang dibandingkan modal sendiri maka tingkat solvabilitasnya akan 

menurun karena beban yang ditanggung perusahan akan semakin meningkat 

dan juga meningkatnya risiko perusahaan yang berdampak pada 

menurunnya rentabilitas koperasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain 

terletak pada data yang diperoleh yaitu data keuangan bulanan, wilayah 

penelitian yang hanya terfokus pada satu badan usaha (Koperasi Bakti 

Husada), dan periode waktu yang diteliti. 

Berdasarkan peneliti terdahulu didapat informasi yang membantu 

peneliti dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriadi dan 
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Sofyana (2012) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Likuiditas 

dan Solvabilitas Serta Pengaruhnya Terhadap Rentabilitas pada  Koperasi 

Karyawan PLN Cipta Usaha. Peneliti menggunakan analisis data regresi 

linier berganda . berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa  likuiditas dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

rentabilitas. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibowo (2009) 

tentang Analisis pengaruh efisiensi modal kerja, likuiditas dan 

leverageterhadap rentabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2007-2009 hasilnya secara parsial likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas. Secara parsial efisiensi modal 

kerja berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas. Secara parsial leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas. Secara simultan 

efisiensi modal kerja,  likuiditas, dan leverageberpengaruh signifikan 

terhadap rentabilitas. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan uraian di atas, maka penulis 

akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Likuiditas dan 

Solvabilitas terhadap Rentabilitas KPRI Bakti Husada Kabupaten 

Tegal pada tahun 2008 – 2012”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pemaparan hasil observasi awal mengenai semua variabel 

independen yang mempengaruhi variabel dependen atau tema penelitian 

pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap rentabilitas. 
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Kondisi faktual pada objek penelitian mengenai variabel 

independen yaitu likuiditas dan solvabilitas sehingga memunculkan 

permasalahan penelitian sebagai hasil dari proses pembatasan kondisi 

fenomena tertentu khususnya variabel independen yang akan diteliti sesuai 

dengan kondisi faktual pada objek penelitian yaitu pada KPRI Bakti Husada 

Kabupaten Tegal. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh likuiditas terhadap rentabilitas pada KPRI Bakti Husada 

Kabupaten Tegal tahun 2008-2012? 

2. Adakah pengaruh solvabilitas terhadap rentabilitas pada KPRI Bakti 

Husada Kabupaten Tegal tahun 2008-2012? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

Menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas dan solvabilitas 

terhadap rentabilitas pada KPRI Bakti Husada Kabupaten Tegal periode 

2008-2012 secara parsial. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti 

empiris mengenai pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap rentabilitas. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat 

teoritis maupun praktis. 
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Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengembangan pengujian ilmu teori dan ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap 

rentabilitas. 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain :  

1) Bagi manajer keuangan maupun bendahara sebagai bahan evaluasi 

terhadap kebijakan pengelolaan keuangan koperasi yang selama ini 

diterapkan; 

2) Bagipara akademisi sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan pemahaman mengenai 

manajemen keuangan yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, 

dan rentabilitas; 

3) Bagi koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

terutama yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan (good 

corporate governance). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Rentabilitas 

2.1.1 Pengertian Rentabilitas 

Supriadi dan Sofyana (2012:187) rentabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Rentabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri. Rentabilitas yang tinggi akan menggambarkan 

efektivitas manajemen mengelola perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Apabila efektivitas dan efisiensi penggunaan modal dapat dicapai, maka 

terdapat kemungkinan perusahaan menghasilkan laba yang besar (Manurung, 

dkk, 2012:3). Rentabilitas menurut Riyanto (2010:35) adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil akhir dari suatu kebijakan dan 

keputusan–keputusan operasional perusahaan Gitosudarmo (2002:57). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal yang 

digunakan, dengan demikian tingkat rentabilitas kemampuan koperasi 

dalam menghasilkan laba yag mencerminkan keefektifan dan keefisienan 

operasional perusahaan. 

2.1.2  Macam – Macam Rentabilitas 

Riyanto (2010:36) rentabilitas dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
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 1. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha 

dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. 

2. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri atau sering dinamakan rentabilitas usaha 

adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal 

sendiri di satu pihak dengan modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut di lain pihak, atau dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa 

rentabilitas modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan 

keuntungan. Laba yang dihitung untuk mengetahui jumlah modal sendiri 

adalah laba usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak 

perorangan atau tax. 

2.1.3 Rasio Pengukur Rentabilitas 

a.  Turnover dari Operating Asset 

Munawir (2010:88) berpendapat turnover dari operating asset 

merupakan rasio antara jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi 

(operating assets) terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama 

periode tersebut. Rasio ini merupakan ukuran tentang sampai seberapa 

jauh aktiva ini telah digunakan didalam kegiatan perusahaan atau 

menunjukkan berapa kali operating assets berputar dalam suatu 

periode tertentu, biasanya satu tahun. Dalam menganalisa rasio ini 

sebaiknya diperbandingkan selama beberapa tahun sehingga diketahui 
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trend daripada penggunaan operating assets. Suatu trend angka rasio 

yang cenderung naik memberikan gambaran bahwa perusahaan 

semakin efisien dalam menggunakan aktiva. 

b.  Ratio Operating Income dengan Operating Assets 

Munawir (2010:86) berpendapat bahwa profitability suatu 

perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan 

atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan 

kekayaan atau assets yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

tersebut (operating assets). Operating assets adalah semua aktiva 

kecuali investasi jangka panjang dan aktiva-aktiva lain yang tidak 

digunakan dalam kegiatan atau usaha memperoleh penghasilan yang 

rutin atau usaha pokok perusahaan. Rasio ini sangat berguna untuk 

membandingkan antara dua perusahaan atau lebih yang memiliki 

struktur permodalan yang berbeda atau untuk membandingkan 

perusahaan yang sama untuk dua periode yang berbeda.  

c. Return on Investment 

Analisa Return on Investment (ROI) dalam analisa keuangan 

mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa 

keuangan yang bersifat menyeluruh ( komprehensif). Analisa ROI ini 

sudah merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan 

perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruh operasi 

perusahaan. Return on Investment itu sendiri adalah salah satu bentuk 

dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur 
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kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan 

dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Besarnya ROI akan berubah kalau ada 

perubahan profit margin atau assets turnover, baik masing-masing 

atau keduanya.  Munawir ( 2010:104) menyatakan besarnya ROI 

dapat diketahui dengan membagi laba bersih dengan jumlah aktiva.  

 

     
           

              
        

2.2.   Likuiditas 

2.2.1.Pengertian Likuiditas 

Manurung, dkk (2012:3) likuiditas adalah berhubungan dengan 

masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang segera harus dipenuhi. Riyanto ( 2010: 26) berpendapat bahwa 

pengertian likuiditas badan usaha berarti kemampuan perusahaan untuk 

menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi 

kewajiban finansiilnya pada saat ditagih. Munawir (2004:31) likuiditas 

adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera 

harus dipenuhi atau bersifat jangka pendek. 
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2.2.2.Macam-Macam Rasio Likuiditas 

Munawir ( 2010:71) berpendapat bahwa rasio likuiditas yang sering 

digunakan untuk menilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

1.       Rasio lancar ( Current ratio ) 

Munawir (2010: 72) berpendapat bahwa current ratio 200% 

kadang kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi 

jumlah modal kerja dan besarnya rasio tergantung pada beberapa 

faktor, suatu standard atau ratio yang umum tidak dapat ditentukan 

untuk seluruh perusahaan. Current ratio 200% hanya merupakan 

kebiasaan (rule of thumb) dan akan digunakan sebagai titik tolak 

untuk mengadakan penelitian atau analisa yang lebih lanjut.  

Current ratio menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) 

kreditur jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang-hutang tersebut, tetapi suatu perusahaan dengan current 

ratioyang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang 

perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi 

dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah 

persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan 

yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan 

menunjukkan adanya over investment dalam persediaan tersebut atau 

adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih. 

Munawir (2010:104) menyatakan bahwa besarnya current ratio bisa 

dihitung dengan rumus:   
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2.  Rasio cepat ( Acid test ratio/ Quick Ratio) 

Van Horne dan Wachowicz (2005:207) berpendapat bahwa rasio 

cepat adalah rasio  yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang paling likuid. 

Rasio cepat ini dalam perusahaan tidak memperhitungkan persediaan, 

karena menganggap persediaan memerlukan waktu lama untuk 

merealisir menjadi kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan 

lebih likuid dari piutang. Rasio ini lebih tajam daripada current ratio 

karena hanya membandingkan aktiva yang sangat likuid dengan 

hutang lancar,apabila rasio cepat rendah akan mengindikasikan tingkat 

risiko likuiditas menjadi lebih tinggi(Munawir 2010:74). Sawir (2001: 

10) berpendapat bahwa rumus dari rasio cepat adalah sebagai berikut : 

            
                        

             
        

 

 2.2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Rentabilitas  

Pengaruh likuiditas terhadap rentabilitas adalah pengaruh positif, hal 

ini diperkuat dengan pernyataan Riyanto (2010:26) Likuiditas yang tersedia 

harus cukup, tidak boleh terlalu kecil karena dapat mengganggu kebutuhan 
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operasional sehari-hari yang berdampak pada rendahnya tingkat laba yang 

diperoleh. 

 Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh 

yang terjadi antara likuiditas dan rentabilitas adalah pengaruh positif, 

dimana jika likuiditas meningkat maka rentabilitas meningkat pula. 

2.3.   Solvabilitas 

2.3.1.Pengertian 

Manurung, dkk (2012:3) solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila 

perusahaan sekiranya saat ini di likuidasikan. Pengertian solvabilitas 

dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-

utangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Supriadi dan Sofyana 

(2012:187) solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan memenuhi 

seluruh kewajibannya bila perusahaan dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi 

dengan seluruh aset yang dimilikinya. Riyanto (2010:32) berpendapat 

bahwa pengertian solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar semua hutang- hutangnya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Suatu perusahaan yang solvabel berarti bahwa 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk 

membayar semua hutang-hutangnya, tetapi tidak dengan sendirinya berarti 

bahwa perusahaan tersebut likuid. Sebaliknya perusahaan yang insolvabel ( 

tidak solvabel) tidak dengan sendirinya berarti bahwa perusahaan tersebut 

juga likuid.  
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Horne ( 2007:182) berpendapat bahwa solvabilitas atau leverage 

keuangan adalah penggunaan biaya tetap oleh perusahaan untuk 

meningkatkan profitabilitas, yang dapat mempengaruhi tingkat dan 

variabilitas perusahaan setelah pajak perusahaan, dan juga seluruh risiko 

pengembalian perusahaan.  

Berdasarkan pengertian diatasdapat disimpulkan bahwa solvabilitas 

adalah kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik 

kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek sekiranya 

perusahaan tersebut akan dilikuidasi. 

2.3.2.Rasio solvabilitas 

Darsono dan Ashari (2005:54) berpendapat Rasio solvabilitas yang 

cenderung sering digunakan adalah  debt to assets, karena rasio ini dapat 

menunjukkan sejauh mana tingkat keamanan kreditur dalam memberikan 

pinjaman. Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan 

dalam mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa 

mengurangi pembayaran bunga kepada kreditur. Nilai rasio yang tinggi 

menunjukkan peningkatan dari risiko pada kreditur yang berupa 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutangnya, sedangkan di 

pihak pemegang saham rasio yang tinggi akan memperbesar laba. 

Van Horne dan Wachowicz (2005:209) berpendapat bahwa rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan ( koperasi ) 

adalah: 
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2.3.3 Pengaruh Solvabilitas terhadap Rentabilitas 

 Riyanto (2010:51) menyatakan bahwa pengaruh solvabilitas 

terhadap rentabilitas ada 2 macam : 

1. Pengaruh positif, artinya semakin besar rasio ini mengakibatkan 

semakin besar rentabilitas. Hal ini terjadi jika dalam keadaan 

ekonomi yang baik atau rentabilitas lebih besar daripada tingkat 

bunga. 

2. Pengaruh negatif, hal ini terjadi jika rentabilitas ekonomi lebih kecil 

daripada tingkat bunga. 

 

Ringkasan dan standar pengukuran tingkat rentabilitas, likuiditas, 

dan solvabilitas dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini: 
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Tabel 2.1 

Standar Pengukuran Tingkat Likuiditas, Solvabilitas, danRentabilitas 

 

Sumber: Kep.Ment. Koperasi dan UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel  

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Penilaian 

Pengukuran 

Rentabilitas 

(ROI) 

Rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan 

laba. 

>10% Sangat Efisien 

7% - 10% Efisien 

3% - < 7% Cukup Efisien 

1% - <3% Kurang Efisien 

< 1% Tidak Efisien 

Likuiditas 

(Current Ratio) 

likuiditas adalah 

kemampuan suatu 

perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus 

segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi 

kewajiban keuangan 

pada saat ditagih. 

200% - 250% Sangat Efisien 

175% - < 200% 

atau 

>250% - 275% 

Efisien 

150% - <175% 

atau 

>275% - 300% 

 

Cukup Efisien 

125% - 150% 

atau 

>300% - 325% 

Kurang Efisien 

<125% atau > 

325% 

Tidak Efisien 

Solvabilitas 

(Debt to Total Asset) 

solvabilitas 

dimaksudkan sebagai 

kemampuan suatu 

perusahaan untuk 

membayar semua 

hutang- hutangnya baik 

jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

< = 40% Sangat Efisien 

>40% - 50% Efisien 

>50% - 60% Cukup Efisien 

>60% - 80% Kurang Efisien 

>80% Tidak Efisien 
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2.4.   Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu 

No 
Peneliti Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

X Y 

1 

Supriadi 

dan 

Sofyana 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Likuiditas dan 

Solvabilitas 

terhadap 

Rentabilitas 

pada Koperasi 

karyawan 

PLN Cipta 

Usaha  

Deskriptif 

komparatif 

X1 =Likuiditas 

X2 = Solvabilitas 

Y= 

Rentabilitas 

Likuiditas dan 

Solvabilitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

rentabilitas 

2 

Manurung, 

Gusnardi 

dan Johan 

(2012) 

Pengaruh 

likuiditas dan 

solvabilitas 

terhadap 

profitabilitas 

(study kasus 

pada 

perusahaan 

real estate dan 

property bursa 

efek Indonesia 

tahun 2005-

2012 

Deskriptif 

kuantitatif 

X1 = Likuiditas 

X2 = 

Solvabilitas 

 

Y = 

Rentabilitas 

Secara parsial 

hanya 

solvabilitas 

yang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

rentabilias, 

sedangkan 

likuiditas tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

Secara simultan 

likuiditas dan 

solvabilitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

rentabilitas. 

3 

Qasim 

Saleem 

and Ramiz 

Ur 

Rehman 

(2011) 

 
Impacts of 

liquidity ratios 

on 

profitability 

(Case of oil 

and gas 

companies of 

Pakistan) 

Deskriptif 

kuantitatif 

X1 = Current 

ratio, quick 

ratio, liquid 

ratio 

 

Y = ROA, 

ROE, ROI 

Liquidity ratio 

berpengaruh 

signifikan pada 

ROA, 

sedangkan pada 

ROE dan ROI 

tidak signifikan. 

4 

Wibowo 

(2009) 

Analisis 

pengaruh 

efisiensi 

modal kerja, 

likuiditas dan 

leverage 

terhadap 

rentabilitas 

pada 

perusahaan 

Deskriptif 

kuantitatif 

X1 = efisiensi 

modal kerja 

X2 = likuiditas 

X3 = leverage 

Y = 

Rentabiltas 

Secara parsial 

likuiditas tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

rentabilitas. 

Secara parsial 

efisiensi modal 

kerja 

berpengaruh 
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manufaktur 

yang 

terdaftaar di 

BEI tahun 

2007-2009 

signifikan 

terhadap 

rentabilitas. 

Secara parsial 

leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

rentabilitas. 

Secara simultan 

efisiensi modal 

kerja,  

likuiditas, dan 

leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

rentabilitas. 

 

2.5.  Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.5.1.Kerangka Pemikiran Teoritis 

Riyanto (2010:35) berpendapat bahwa rentabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas 

suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan modal yang 

menghasikan laba tersebut. Modal yang digunakan oleh perusahan untuk 

melakukan kegiatan operasionalnya bersumber dari modal sendiri dan modal 

hutang atau pinjaman. Keputusan perusahaan untuk melakukan hutang 

menimbulkan kewajiban finansial perusahaan untuk membayar hutangnya. 

Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial dengan segera 

pada saat ditagih sering disebut dengan likuiditas, sedangkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban finansialnya baik jangka panjang 

maupun jangka pendek disebut solvabilitas. Tingkat likuiditas dan 
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solvabilitas harus dijaga agar tetap stabil agar perusahaan tidak mengalami 

kesulitan keuangan dalam membayar hutang dan modal yang diperoleh dapat 

terus meningkatkan rentabilitas perusahaan. 

Riyanto ( 2010: 26) berpendapat bahwa likuiditas badan usaha berarti 

kemampuan perusahaan untuk menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa 

sehingga dapat memenuhi kewajiban finansiilnya pada saat ditagih. Munawir 

(2010:72) berpendapat bahwa current ratio yang tinggi menunjukkan 

kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan dengan yang 

dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang rendah daripada aktiva 

lancar atau sebaliknya, sedangkan menurut Sawir (2005:8) mengatakan 

current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan masalah 

likuiditas. Sebaliknya suatu perusahaan yang memiliki current ratio yang 

tinggi juga tidak baik, karena menunjukkan banyaknya dana yang 

menganggur yang akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba 

perusahaan,dengan demikian current ratio harus tetap dijaga agar tetap stabil 

agar tidak mengurangi kemampuan rentabilitas perusahaan. 

 Riyanto (2010:32) berpendapat bahwa pengertian solvabilitas 

dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua 

hutang- hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang atau dengan 

kata lain merupakan kemampuan manajemen dalam memenuhi kewajiban 

finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya 

perusahaan dilikuidasi. Rasio solvabilitas atau leverage digunakan untuk 
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menjelaskan penggunaan hutang untuk membiayai sebagian daripada aktiva 

perusahaan. Pembiayaan dengan hutang mempunyai pengaruh bagi 

perusahaan karena hutang mempunyai beban yang bersifat tetap. Kegagalan 

perusahaan dalam membayar bunga atas hutang dapat menyebabkan kesulitan 

keuangan yang nantinya mengakibatkan menurunnya rentabilitas. Jadi pihak 

manajemen harus mampu mengelola dana yang diperoleh dari hutang secara 

produktif, sehingga nantinya perusahaan mampu menghasilkan laba dengan 

baik yang akan ditunjukkan dengan meningkatnya rentabilitas. 

Pada uraian diatas terdapat satu variabel terikat yaitu rentabilitas dan dua 

variabel bebas yaitu likuiditas, solvabilitas yang dapat digambarkan dalam 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

 

Likuiditas 

( X1) 

Solvabilitas 

(X2) 

Rentabilitas 

( Y ) 
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2.5.2.Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

peneltian ini adalah sebagai berikut : 

H1 = likuiditas diduga berpengaruh positif terhadap rentabilitaspada KPRI 

Bakti Husada Kabupaten Tegal. 

H2 = Solvabilitas diduga berpengaruh positif terhadap rentabilitas pada KPRI 

Bakti Husada Kabupaten Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Populasi dan sampel 

3.1.1 Populasi 

Suharsimi (2006:130) berpendapat bahwa pengertian populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian. Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin 

melihat semua liku-liku yang ada didalam populasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah data per bulan laporan keuangan KPRI Bakti Husada tahun 2008-2012 

yaitu berjumlah 60 data. 

3.1.2 Sampel 

Suharsimi (2006:132) berpendapat bahwa pengertian sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini yaitu keseluruhan 

data dari populasi yang berjumlah 60 data. 

3.2 Variabel penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Variabel penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu variabel dependen 

(Y) dengan Variabel independen (X).  
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3.2.1 Variabel Dependen ( Y ) 

Tingkat rentabilitas di ukur menggunakan Return on Investment ( ROI). 

Sudarsono (2007:196) berpendapat bahwa Return on Investment adalah 

kemampuan koperasi menghasilkan laba dengan menggunakan total 

asset(kekayaan) yang dipunyai serta disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai asset tersebut. Rumus yang digunakan untuk mengetahui besarnya ROI 

dapat diketahui dengan membagi laba bersih dengan jumlah aktiva. 

 

    
           

             
        

 

Standar pengukuran tingkat Return on Investment ( ROI)  dapat dilihat 

pada tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Standar pengukuran tingkat Return on Investment ( ROI) 

Return on Investment >10% Sangat Efisien 

7% - 10% Efisien 

3% - < 7% Cukup Efisien 

1% - <3% Kurang Efisien 

< 1% Tidak Efisien 

Sumber: Kep.Ment. Koperasi dan UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006 

 

3.2.2 Variabel Independen (X) 
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Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu: 

3.2.2.1 Likuiditas ( X1) 

Sudarsono ( 2007:197) berpendapat bahwa Current ratioadalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.Sudarsono ( 2007:197) 

berpendapat bahwa besarnya current ratio bisa dihitung dengan rumus: 

              
             

             
       

   

Standar pengukuran tingkat current ratio  dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini: 

 

Tabel 3.2 

Standar pengukuran tingkat current ratio 

 

current ratio 200% - 250% Sangat Efisien 

175% - < 200% 

atau 

>250% - 275% 

Efisien 

150% - <175% 

atau 

>275% - 300% 

 

Cukup Efisien 

125% - 150% 

atau 

>300% - 325% 

Kurang Efisien 

<125% atau > 325% Tidak Efisien 

Sumber: Kep.Ment. Koperasi dan UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006 
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3.2.2.2 Solvabilitas ( X2 )  

Sudarsono dan Edilius (2007:197) debt to total asset adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas dimana menjelaskan berapa 

bagian dari keseluruhan kebutuhan dan yang dibelanjai koperasi dibiayai dengan 

hutang atau berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang.  

                    
            

            
          

 

Standar pengukuran tingkat Debt to total asset  dapat dilihat pada tabel 3.4 

dibawah ini: 

 

 

 

Tabel 3.3 

Standar pengukuran tingkat Debt to total asset 

Debt to total asset < = 40% Sangat Efisien 

>40% - 50% Efisien 

>50% - 60% Cukup Efisien 

>60% - 80% Kurang Efisien 

>80% Tidak Efisien 

Sumber: Kep.Ment. Koperasi dan UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006 

3.3     Metode pengumpulan data 

3.3.1 Dokumentasi 
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Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan menggunakan 

metode dokumentasi. Dalam metode dokumentasi ini  mencari data mengenai 

laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4      Metode Analisis Data 

3.4.1Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, varabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik. 

Analisis grafik adalah salah satu cara termudah untuk melihat residual 

adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun 

demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan 

khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 

adalah dengan melihat normal probability plot  yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 

maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan pengujian ini antara lain: 
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a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengubah arah 

garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal, sehingga 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas ( Ghozali, 2011 : 160-

163). 

Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu 

hipotesis pengujian yaitu : 

Hipotesis Nol (Ho)  : data terdistribusi secara normal. 

Hipotesis Alternatif (Ha) : data tidak terdistribusi secara normal. 

3.4.2    Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan 

Uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2011:110-111). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Tabel 3.4 

Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 
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Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 

SPSS. 

 

3.4.2.2Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat grafik plotantara nilai prediksi variabel 

dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2011:139). 

3.4.2.3Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel independen yang 

satu dengan independen yang lain dalam regresi saling berhubungan secara 

sempurna atau mendekati sempurna. Konsekuensi bagi model regresi yang 

mengandung multikolinieritas adalah bahwa kesalahan standar estimasi 

akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independen, 

tingkat signifikansi yang digunakan untuk hipotesis nol  akan semakin 
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besar. Akibatnya model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir 

variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas 

dalam model regresi adalah melihat nilai tolerance dan lawannya variance 

inflation factor ( VIF ). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

bebas lainnya. Nilai cut off yang umumnya digunakan adalah tolerance 

0,10 sama dengan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2011:105). 

3.4.3Analisis Regresi Linier Berganda 

Pegujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap rentabilitas. Untuk 

melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, perlu digunakan 

analisis regresi melalui uji t maupun uji F. Tujuan digunakan analisis regresi 

adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap 

rentabilitas pada KPRI Bakti Husada di Kabupaten Tegal pada tahun 2008-

2012, baik secara parsial maupun simultan serta mengetahui besarnya 

dominasi likuiditas dan solvabilitas terhadap rentabilitas. Sugiyono 

(2011:275) menyatakan rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut. 

 Y= a + b1  X1 + b2X2 + e 

Keterangan: 

Y   = Rentabilitas 

a   = Konstanta 

b1, b2  = Koefisien persamaan regresi prediktor X1, X2 
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X1  = Variabel rasio likuiditas 

X2  = Variabel rasio solvabilitas 

e   = Faktor pengganggu  

3.4.4 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis parsial menggunakan uji t, yaitu untuk menguji 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan 

keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan nilai kritis sesuai 

dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Pengambilan 

keputusan didasarkan nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data melalui program SPSS sebagai berikut: 

H0= Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Ha= Variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika probabilitas >0,05 maka H0 diterima 

b. Jika probabilitas <0,05 maka H0 ditolak 

Nilai probabilitas dari uji t dapat dilihat dari hasil pengolahan dari program 

SPPS pada tabel COEFFICIENT  kolom sig atau significance 

(Ghozali,2011:98-99
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum KPRI Bakti Husada Kabupaten Tegal 

 KPRI Bakti Husada di kabupaten Tegal yang menjadi objek penelitian ini 

merupakan koperasi berdiri pada tanggal 1 Juli 2002 badan hukum No. 

1788c/BH/PAD/500.6/53/VII/2002 yang beralamat di Jl. RA. Kartini No. 5 

Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. 

 KPRI Bakti Husada merupakan salah satu organisasi ekonomi rakyat yang 

berwatak sosial dan lebih mengutamakan pelayanan anggota daripada keuntungan 

yang besar. Anggota KPRI Bakti Husada berjumlah 1.131 orang yang terdiri dari 

berbagai pegawai di kabupaten Tegal dan sekitarnya.  

 KPRI Bakti Husada mempunyai berbagai jenis usaha yang berkaitan 

dengan kebutuhan para anggotanya, yaitu: 

1. Simpan Pinjam 

Usaha simpan pinjam dilakukan dalam dua bentuk yaitu kredit uang dan 

kredit barang. Kredit uang merupakan usaha jasa meminjamkan uang 

kepada anggotanya dengan bunga yang rendah (di bawah bank) untuk 

melayani kebutuhan akan dana tambahan anggota. Kredit barang 
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merupakan usaha jasa dengan memberikan kredit barang dengan bunga 

yang rendah. Omset per bulan pada bidang simpan pinjam ± Rp 

1.300.000.000,00; 

2. Pertokoan 

Usaha pertokoan menyediakan barang–barang kebutuhan anggota dan 

bukan anggota. Barang yang disediakan berupa kebutuhan sehari-hari 

(konsumsi), alat tulis,dan alat-alat rumah tangga. Omset per bulan pada 

bidang pertokoan ± Rp 35.000.00,00; 

3.  Bengkel Mobil 

 Usaha bengkel mobil melayani servis dan cuci mobil. Bengkel ini juga 

menyediakan beberapa spare part mobil dengan berbagai merk mobil. 

Omset per bulan pada bidang usaha bengkel mobil ± Rp 20.000.000,00. 

4.2 Deskripsi Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu  Likuidtas 

(Current Ratio), Solvabilitas (Debt to Total Assets), sedangkan variabel terikat 

adalah Rentabilitas (ROI). Berikut penjelasan beberapa variabel tersebut: 

4.2.1 Rentabilitas (Return On Investment) (Y) 

 Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

salah satu indikator untuk mengukur rentabilitas yaitu dengan menggunakan ROI 

(Return On Investment).Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil perhitungan 

rentabilitas (ROI) KPRI Bakti Husada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 

4.1 di bawah ini: 
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Tabel 4.1 

Rentabilitas(ROI) pada KPRI Bakti Husada 

Tahun 2008-2012 

No Bulan 
Tahun Rata-

rata 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Januari -0,51% 1,91% 0,89% 0,03% 0,08% 0,48% 

2 Februari 0,05% 1,81% 1,03% 0,10% 0,16% 0,63% 

3 Maret 0,07% 2,99% 1,11% 0,23% 0,20% 0,92% 

4 April 0,62% 2,86% 0,78% 0,38% 0,37% 1,00% 

5 Mei 0,90% 2,85% 0,77% 0,58% 0,43% 1,11% 

6 Juni 0,69% 3,05% 0,55% 0,55% 0,46% 1,06% 

7 Juli 0,84% 3,24% 0,49% 0,67% 0,56% 1,16% 

8 Agustus 1,21% 4,17% 0,31% 1,69% 0,39% 1,55% 

9 September -1,09% 3,56% 0,31% 0,84% 0,47% 0,82% 

10 Oktober -0,93% 3,77% 0,22% 1,08% 0,57% 0,94% 

11 Nopember 0,43% 3,70% 0,30% 1,39% 0,72% 1,31% 

12 Desember 0,75% 0,60% 0,50% 0,49% 0,51% 0,57% 

Rata-rata 0,25% 2,88% 0,67% 0,67% 0,41% 0,98% 

Keterangan 
Tidak 

efisien 
Kurang 
efisien 

Tidak 
efisien 

Tidak 
efisien 

Tidak 
efisien 

Tidak 
efisien 

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Bakti Husada yang diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui rata-rata rentabilitas KPRI Bakti 

Husada tahun 2008-2012 tidak efisien yaitu sebesar 0,98%dibandingkan dengan 

standar rentabilitas yang efisien menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

UKM RI No. 06/Per/M.UKM/V/2006 yaitu 7%-10%. Tingkat rentabilitas 

tertinggi pada tahun 2008-2012 yaitu 2,88% terjadi pada tahun 2009, sedangkan 

tingkat rentabilitas terendah 0,25% terjadi pada tahun 2008. Rata-rata KPRI Bakti 

Husada pada tahun 2008-2012 masih kurang mencapai tingkat rentabilitas sebesar 

9,02% dari standar yaitu 10%. 

4.2.2Likuiditas (Curent ratio)(X1) 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil perhitungan Curent ratio 

KPRI Bakti Husada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Perhitungan Likuiditas (Curent ratio) KPRI Bakti Husada 

Tahun 2008-2012 

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Bakti Husada yang diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata likuiditas pada 

tahun 2008-2012 kurang efisien yaitu  sebesar 314,72% karena terlalu tinggi dari 

standar current ratio yang efisien menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi 

dan UKM RI No. 06/Per/M.UKM/V/2006 yaitu 175% - 200% atau 250%-275%. 

Tingkat likuiditas paling efisien pada KPRI Bakti Husada yahun 2008-2012 

terjadi pada tahun 2009 yaitu 276,32%, sedangkan tingkat likuiditas paling tidak 

efisien selama tahun 2008-2012 terjadi pada tahun 2011 yaitu 360,84%. Selama 

tahun 2008-2012 KPRI Bakti Husada dari tahun ke tahun memiliki kelebihan 

No Bulan 
Tahun 

Rata-rata 
2008 2009 2010 2011 2012 

1 Januari 291,04% 285,38% 260,51% 378,18% 332,36% 309,49% 

2 Februari 299,52% 273,63% 353,00% 371,40% 315,85% 322,68% 

3 Maret 297,35% 262,46% 259,54% 358,68% 321,54% 299,92% 

4 April 290,79% 278,85% 316,59% 354,70% 303,83% 308,95% 

5 Mei 281,29% 290,10% 354,11% 351,15% 287,89% 312,91% 

6 Juni 266,02% 285,11% 358,52% 371,74% 278,85% 312,05% 

7 Juli 292,87% 274,65% 353,88% 368,66% 260,88% 310,19% 

8 Agustus 282,76% 269,27% 408,12% 377,24% 281,09% 323,70% 

9 September 313,57% 279,60% 432,62% 368,69% 273,44% 333,58% 

10 Oktober 303,98% 279,42% 409,44% 364,39% 269,72% 325,39% 

11 Nopember 300,27% 276,07% 402,62% 356,44% 258,36% 318,75% 

12 Desember 289,63% 261,28% 390,76% 308,84% 244,45% 298,99% 

Rata-rata 292,42% 276,32% 358,31% 360,84% 285,69% 314,72% 

Keterangan 
Cukup 
efisien 

Cukup 
efisien 

Tidak 
efisien 

Tidak 
efisien 

Cukup 
efisien 

Kurang 
efisien 
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aktiva lancar, dengan demikian tampak bahwa rata-rata modal yang terhenti 

sebesar 39,2% dari standar atas yang ditentukan yaitu 275%. 

4.2.3 Solvabilitas (Debt to Total Assets)(X2) 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil perhitungan debt to total 

assets KPRI Bakti Husada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah 

ini. 

Tabel 4.3 

Perhitungan Solvabilitas (Debt to Total Assets) KPRI Bakti Husada 

Tahun 2008-2012 

No Bulan 
Tahun 

Rata-rata 
2008 2009 2010 2011 2012 

1 Januari 79,05% 76,92% 78,76% 81,27% 75,51% 78,30% 

2 Februari 77,56% 76,76% 69,57% 80,86% 76,49% 76,25% 

3 Maret 77,76% 75,79% 77,81% 80,50% 75,55% 77,48% 

4 April 77,13% 77,55% 82,55% 79,93% 75,33% 78,50% 

5 Mei 76,82% 78,52% 81,34% 79,22% 75,19% 78,22% 

6 Juni 76,47% 78,02% 80,98% 80,18% 74,76% 78,08% 

7 Juli 79,39% 77,71% 80,65% 79,57% 74,60% 78,38% 

8 Agustus 79,13% 76,72% 82,98% 77,86% 76,00% 78,54% 

9 September 81,04% 76,80% 82,28% 78,24% 75,71% 78,81% 

10 Oktober 80,57% 76,73% 82,15% 77,42% 75,19% 78,42% 

11 Nopember 79,07% 76,38% 81,74% 76,84% 75,05% 77,82% 

12 Desember 78,38% 79,42% 81,21% 77,98% 75,29% 78,46% 

Rata-rata 78,53% 77,28% 80,17% 79,16% 75,39% 78,10% 

Keterangan 
Kurang 
efisien 

Kurang 
efisien 

Tidak 
efisien 

Kurang 
efisien 

Kurang 
efisien 

Kurang 
efisien 

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Bakti Husada yang diolah. 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata debt to total assets 

KPRI Bakti Husada pada tahun 2008-2012 kurang efisien yaitu sebesar 78,10% 

karena standar debt to total assets yang efisien menurut  Peraturan Menteri 
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Negara Koperasi dan UKM RI No. 06/Per/M.UKM/V/2006 yaitu =< 40% maka 

sangat efisien. Rata-rata tingkat solvabilitas KPRI Bakti Husada pada tahun 2008-

2012 yang paling mendekati standar efisien terjadi pada tahun 2012 yaitu 75,39% 

dan tingkat solvabilitas yang paling tidak efisien terjadi pad tahun 2010 yaitu 

80,17%. Dengan demikian tampak bahwa KPRI Bakti Husada masih terlalu 

banyak menggunakan sumber dana dari hutang yaitu sebesar 40,17% dari standar 

efisien yang ditentukan yaitu 40%. 

4.3Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

dependen yaitu rentabilitas dan variabel independen yaitu likuiditas dan 

solvabilitas memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik akan 

adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Jika 

distribusi data adalah normal, maka garis  yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.Deteksi normalitas dapat 

dilakukan dengan melihat histogram atau grafik Normal P-Plot of Regression 

Standardized Residual dengan melihat persebaran data sumbu diagonal atau 

grafik normal. 

Berikut ini merupakan normal probability plotyang bisa digunakan untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Hasil output SPSS sebagai 

berikut : 



38 

 

 

 

 

Gambar : 4.1 Normal P-Plot of Residual Standarized Residual 

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa ploting data menyebar di 

sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi 

normal. 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov 

 

Sumber : Data diolah. 

Nilai K-S yaitu 0,933 dengan probabilitas signifikansi 0,349, karena nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. 

4.4Uji Asumsi Klasik  

4.4.1Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) 

Ho: tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha: ada autokorelasi (r ≠ 0) 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
                 Sumber : Data diolah.  

 

Nilai DW sebesar 1.760, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai 

tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 60 (n) dan 

jumlah variabel independen 2 (k = 2), maka di tabel Durbin-Watson didapatkan 

nilai dL = 1.514 dan dU = 1.652. Oleh karena nilai DW 1.760 lebih besar dari 

batas atas (dU) 1.652 dan kurang dari 4 - 1.652 (4 - dU), , maka Ho diterima dan 

disimpulkan tidak ada autokorelasi. 

4.4.2Uji Multikolinearitas Data 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel independen yang satu 

dengan independen yang lain dalam regresi saling berhubungan secara sempurna 

atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). 

Berdasarkan penelitian uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS  

ditunjukkan dengan tabel 4.6  sebagai berikut: 

 

 

 

Model Summ aryb

2 57 .000 1.760

Model

1

df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics Durbin-

Watson

Dependent Variable: Yb. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas  

 
Sumber : Data Laporan diolah. 

 

 Hasil perhitungan nilai tolerance likuiditas 0,668 > 0,10, 

Solvabilitas 0,668 > 0,10 menunjukkan tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen.Hasil analisis uji multikolinearitas diperoleh untuk hasil VIF 

X1 =  1.497 dan X2 = 1.497. dari hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk 

variabel X1 dan X2 semuanya kurang dari 10, dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak mengandung multikolinier dalam regresi.  

4.4.3Uji Heteroskedastisitas Data 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam pengamatan 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan penelitian uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan SPSS ditunjukkan dengan gambar 4.2  

sebagai berikut: 

Coefficientsa

.668 1.497

.668 1.497

X1

X2

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas. 

 

Output SPSS pada gambar Scatterplot menunjukan penyebaran titik-titik 

data sebagai berikut. 

(1) Titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka 0. 

(2) Titik-titik data tidak mengumpul  hanya di atas atau di bawah saja. 

(3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali. 

(4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda terbebas 

dari asumsi klasik heteroskesdastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. 
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4.5Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu likuiditas (X1), 

solvabilitas (X2) terhadap rentabilitas (Y) pada KPRI Bakti Husada. Apabila 

tingkat signifikansi kurang dari 5% maka Ha diterima. Hasil uji t dapat dilihat 

pada tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji t 

 

Sumber : Data diolah. 

 

Berdasarkan uji t pada tabel 4.7 dapat dijelaskan tingkat signifikansi dari 

setiap variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut: 

(1) Variabel Likuiditas (Current Ratio)memiliki nilai p-value 0,033 < 0,05 artinya 

signifikan. signifikan disini berarti  Ha diterima. Artinya Likuiditas secara 

parsial berpengaruh terhadap rentabilitas. 

(2) Variabel Solvabilitas(Debt to Total Asset) memiliki nilai p-value 0,000 < 0,05 

artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha diterima. Artinya Solvabilitas 

secara parsial berpengaruh terhadap rentabilitas. 

 

Coefficientsa

-21.840 2.938 -7.434 .000

.005 .002 .215 2.183 .033

.278 .042 .650 6.603 .000

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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4.6    Pembahasan 

4.6.1 Likuiditas (Current Ratio) Terhadap Rentabilitas (ROI) 

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata tingkat likuiditas KPRI Bakti Husada 

tahun 2008-2012 yaitu 314,72% termasuk dalam kategori kurang efisien. 

Dibandingkan dengan rata-rata likuiditas koperasi Karyawan PLN Cipta Usaha 

yaitu 168% yang termasuk dalam kategori cukup efisien. Hal ini disebabkan oleh 

besarnya aktiva lancar yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Kurang efisiennya koperasi bukan disebabkan oleh kurangnya dana 

aktiva lancar, namun disebabkan oleh besarnya aktiva lancar yang digunakan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan keputusan Menteri 

Koperasi dan UKM nomor : Kep.MenKop dan UKM No.6/per/M.KUKM/V/2006 

yaitu 175%-200% atau 250%-275% oleh karena besar rata-rata likuiditas diatas 

standar, maka termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal ini mengindikasikan 

banyaknya kas yang menganggur dalam pengelolaan keuangan koperasi. 

Likuiditas KPRI Bakti Husada selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Likuiditas (Current Ratio)KPRI Bakti Husada 2008-2012 

Sumber : Data keuangan KPRI Bakti Husada yang diolah. 

 Kas sebagai satu unsur komponen modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya, sehingga keadaan kas harus benar-benar diperhatikan. Makin besar 

Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar Current Ratio 

2008 92.566.438.697,74 31.672.420.931,80 292,42% 

2009 119.436.425.163,08 43.260.375.363,96 276,32% 

2010 151.186.915.522,75 42.750.613.845,20 358,31% 

2011 157.336.214.761,57 43.710.486.536,19 360,84% 

2012 152.738.908.542,26 54.002.448.783,13 285,69% 
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jumlah kas yang ada di koperasi makin tinggi tingkat likuiditasnya, yang berarti 

koperasi mempunyai risiko lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban 

finansialnya. Semakin besar kas menandakan banyaknya uang yang menganggur 

sehingga memperkecil rentabilitas ekonomi yang dicapai oleh koperasi. KPRI 

Bakti Husada pada tahun 2008-2012 rata-rata tiap tahun tingkat likuiditasnya 

314,72% dimana melebihi standar efisien yaitu 275%, yang berarti 39,72% atau 

Rp 17.111.085.683,36 kas menganggur setiap tahun. Kas yang menganggur 

tersebut diduga berasal dari hutang jika dilihat dari indikator Debt to Total Assets 

yang diatas 40%.  

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga 

mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari tetapi juga tidak boleh terlalu 

besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat 

laba yang diperoleh (Riyanto,2010:26). Kas yang tidak dimanfaatkan akan 

merugikan koperasi karena koperasi menyia-nyiakan kesempatan untuk 

memperoleh SHU. 

 Hubungan antara likuiditas dan rentabilitas sesuai dengan hipotesis yaitu 

terdapat hubungan yang positif. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Perbandingan Tingkat Likuiditas dan Rentabilitas KPRI Bakti Husada 

2008-2012 

Tahun Current Ratio ROI 

2008 292,42% 0,25% 

2009 276,32% 2,88% 

2010 358,31% 0,67% 

2011 360,84% 0,67% 

2012 285,69% 0,41% 

Sumber : Data keuangan KPRI Bakti Husada yang diolah  
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Berdasarkan data tersebut pada tahun 2010-2012 menunjukkan hubungan 

yang positif, dimana tahun 2010-2011 tingkat likuiditas naik sebesar 2,53% dan 

rentabilitas sebesar 0,67%. Pada tahun 2011-2012 likuiditas turun sebesar 75,15% 

dan rentabilitas juga mengalami penurunan sebesar 0,26%. 

Rentabilitas KPRI Bakti Husada Bakti Husada pada tahun 2008-2012 rata-

rata hanya mencapai 0,98% atau hanya Rp 1.378.457.515,25 per tahun. Tingkat 

rentabilitas tersebut masih sangat jauh dari standar yang ditentukan yaitu 10%, 

maka KPRI Bakti Husada perlu meningkatkan rentabilitas sebesar 9,02% atau Rp 

13.388.453.360,85 agar dapat masuk dalam kategori efisien. Jika dibandingkan 

dengan tingkat rata-rata rentabilitas Koperasi Karyawan Cipta Usaha yaitu 12% 

maka termasuk dalam kategori sangat efisien. Salah satu faktor yang 

menyebabkan rentabilitas yang rendah diantaranya banyaknya penggunaan modal 

dari luar  dibanding modal sendiri sehingga beban bunga yang ditanggung oleh 

koperasi semakin besar. Selain itu hal ini disebabkan banyaknya kas yang 

menganggur, dimana kas yang menganggur menghilangkan kesempatan koperasi 

untuk memperoleh keuntungan jika dana berlebih tersebut diinvestasikan dalam 

bidang yang produktif. Namun koperasi sebagai badan usaha tidaklah semata-

mata hanya berorientasi pada laba (profit oriented), melainkan juga pada orientasi 

manfaat (benefit oriented),karena itu dalam kasus koperasi, manajemen koperasi 

tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan utama perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

dengan istilah perhitungan usaha sebagai pengganti istilah laporan laba rugi 

adalah mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba 

, tetapi lebih ditekankan pada manfaat bagi anggota (Sitio dan Tamba, 2001:110). 
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4.6.2 Solvabilitas(Debt to Total Assets) Terhadap Rentabilitas (ROI) 

 Berdasarkan hasil penelitian tingkat solvabilitas KPRI Bakti Husada tahun 

2008-2012 rata-rata solvabilitas dalam kategori kurang efisien yaitu 78,10%, 

dimana standar menurut  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 

06/Per/M.UKM/V/2006 yaitu >40%-50%. Jika dibandingkan dengan Koperasi 

Karyawan Cipta Usaha rata-rata tingkat solvabilitasnya 36% yang termasuk dalam 

kategori sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI Bakti Husada lebih 

banyak menggunakan modal dari luar dibandingkan modal sendiri. Berikut 

solvabilitas KPRI Bakti Husada tahun 2008-2012: 

Tabel 4.10 

Solvabilitas (Debt to Total Assets)KPRI Bakti Husada 2008-2012 

Tahun Total Hutang Total Aktiva DTA 

2008 82.165.063.246,49 104.520.558.528,49 78,53% 

2009 101.784.402.883,60 131.657.637.146,99 77,28% 

2010 132.699.095.095,79 164.992.511.554,68 80,17% 

2011 136.709.888.129,74 172.699.875.910,94 79,16% 

2012 126.872.083.629,09 168.283.150.830,65 75,39% 

Sumber: Data keuangan KPRI Bakti Husada yang diolah. 

 KPRI Bakti Husada pada tahun 2008-2012 rata-rata tiap tahun tingkat 

solvabilitasnya 78,10% dimana melebihi standar efisien yaitu 40%, yang berarti 

terlalu besar 38,10% atau Rp 56.552.114.528,65 setiap tahun. 

Solvabilitas digunakan untuk menganalisis elemen-elemen neraca untuk 

memperoleh informasi tentang kemampuan badan usaha dalam memenuhi 

kewajibannya (baik jangka panjang maupun jangka pendek) pada saat dilikuidasi. 

Perusahaan atau badan usaha yang mampu membayar seluruh hutang-hutangnya 

bilamana dilikuidasi atau dibubarkan maka perusahaan atau badan usaha tersebut 
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dalam keadaan solvabel. Tetapi sebaliknya bilamana perusahaan atau badan usaha 

tersebut tidak mampu membayar seluruh hutang-hutangnya baik jangka panjang 

maupun jangka pendek bila dilikuidasi maka perusahaan atau badan usaha 

tersebut dalam keadaan insolvabel. Hal ini disebabkan karena kekayaan 

perusahaan atau badan usaha tersebut jumlahnya lebih kecil dibandingkan jumlah 

seluruh hutang-hutangnya. 

Jika perusahaan atau badan usaha lebih banyak menggunakan hutang 

dibandingkan modal sendiri maka tingkat solvabilitas akan menurun karena beban 

bunga yang harus ditanggung juga meningkat. Hal ini berdampak pada 

menurunnya rentabilitas. Pada dasarnya, jika perusahaan meningkatkan jumlah 

hutang sebagai sumber dananya hal tersebut dapat meningkatkan risiko keuangan. 

Namun jika perusahan tidak dapat mengelola dana yang diperoleh dari hutang 

secara produktif, hal tersebut dapat memberikan pengaruh negatif dan berdampak 

pada menurunnya rentabilitas  perusahaan atau badan usaha. Sebaliknya jika 

hutang tersebut dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk investasi yang 

produktif, hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif dan berdampak 

terhadap peningkatan rentabilitas perusahaan atau koperasi. Sudarsono (2007:199) 

pengaruh rasio hutang dengan rentabilitas dapat menjadi pengaruh positif. Hal ini 

terjadi jika tingkat rentabilitas lebih besar dibandingkan tingkat bunga.  

  Hubungan antara solvabilitas dan rentabilitas sesuai dengan hipotesis 

yaitu terdapat hubungan yang positif. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.11 

Perbandingan Tingkat Solvabilitas dan Rentabilitas KPRI Bakti Husada 

2008-2012 

Tahun Debt to Total Assets ROI 

2008 78,53% 0,25% 

2009 77,28% 2,88% 

2010 80,17% 0,67% 

2011 79,16% 0,67% 

2012 75,39% 0,41% 

Sumber : Data keuangan KPRI Bakti Husada yang diolah  

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2010-2012 menunjukkan hubungan 

yang positif, dimana tahun 2010-2011 tingkat solvabilitas turun sebesar 1,01% 

dan rentabilitas sebesar 0,67%. Pada tahun 2011-2012 solvabilitas turun sebesar 

3,77% dan rentabilitas juga mengalami penurunan sebesar 0,26%. 

Selain beban bunga yang tinggi jika dilihat dari indikator Debt to Total 

Assets, rendahnya rentabilitas dapat pula disebabkan oleh banyaknya kredit macet 

atau kredit yang tidak tertagih. Maka dari itu koperasi perlu menilai calon 

penerima kredit agar hal tersebut dapat diminimalisir. Sudarno dan Idilius 

(2007:173)  mengatakan salah satu metode untuk mengetahui kelayakan calon 

penerima kredit itu yang banyak diterapkan oleh para kreditor dengan 

menganalisis apa yang diistilahkan sebagai “Five C’s of Credits Standar” atau 

Standar Pemberian Kredit 5 C yakni Character, Capital, Colleteral, dan 

Conditions.  

 Pencapaian keuntungan merupakan salah satu hal yang perlu 

diperhitungkan, karena dengan memperoleh keuntungan kelangsungan 

berjalannya koperasi lebih terjamin. Keuntungan yang diperoleh koperasi dapat 

digunakan untuk mengembangkan usaha yang ada, karena dengan semakin 

berkembangnya koperasi, maka akan semakin tinggi tingkat likuiditas dan 
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solvabilitas dan koperasi akan semakin baik karena juga akan meningkatkan 

tingkat rentabilitasnya yang akan semakin mensejahterakan anggotanya. 

Oleh karena itu, pengelola koperasi dituntut untuk mengoptimalkan 

kemampuannya dalam mengelola kegiatan usaha dan tidak segan untuk 

melakukan evaluasi serta selalu memperbaiki taktik dan strateginya agar mampu 

mengalokasikan dana anggota secara tepat, sehingga dana yang ada bisa 

berkembang dan memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan koperasi. 

(Nasution, 2008:227) 

Koperasi juga perlu meningkatkan efisiensi dengan cara mengelola 

sumber-sumber ekonomi, dana produksi dan SDM-nya sedemikian rupa sehingga 

bisa menghasilkan surplus atau SHU. Koperasi bisa belajar dari perusahaan 

kapitalis agar bisa mengadopsi berbagai hal penting, mulai dari teknologi yang 

harus diadaptasi, teknik mengakumulasi modal, strategi pemasaran, hingga 

mempelajari strategi komunikasi. (Nasution, 2008:216-217) 

Walaupun koperasi dapat belajar dari perusahaan kapitalis, koperasi 

hendaknya membatasi adaptasi hanya pada hal-hal yang berguna dan dapat 

diterima oleh cara-cara serta nilai-nilai dasar koperasi sehingga koperasi dapat 

mempertahankan jatidirinya.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara parsial likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

rentabilitas, sehingga besar kecilnya rentabilitas yang diterima oleh KPRI 

Bakti Husada dipengaruhi oleh besar atau kecilnya likuiditas dari KPRI 

Bakti Husada. 

2. Secara parsial solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

rentabilitas, sehingga besar kecilnya rentabilitas yang diterima oleh KPRI 

Bakti Husada dipengaruhi oleh besar atau kecilnya solvabilitas dari KPRI 

Bakti Husada. 

5.2 Saran 

1. Bagi KPRI Bakti Husada 

a. Tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas pada KPRI Bakti Husada rata-

rata kurang efisien,maka dari pihak pengelola koperasi hendaknya 

memperhatikan penggunaan hutang yang menjadikan keuntungan menjadi 

rendah, karena banyak dana yang menganggur dengan beban bunga kredit yang 
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sama sehingga menurunkan rentabilitas. Hendaknya pengelola lebih efektif 

dalam mengelola dana yang menganggur dengan cara menyalurkan dana-dana 

kredit pinjaman ke instansi atau lembaga sekitar wilayah koperasi dengan tetap 

menerapkan prinsip Standar Pemberian Kredit 5C agar perputaran dana terus 

terjaga dan dapat memperoleh keuntungan yang akan menambah rentabilitas. 

b. Pengelola dapat menggunakan alternatif menambah penggunaan modal sendiri 

agar beban bunga kredit dari pinjaman tidak terlalu tinggi dengan cara 

menambah besarnya setoran pokok dan sertifikat modal koperasi.  

2. Bagi Peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis dapat menambahkan dan 

mengungkapkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi rentabilitas seperti 

volume usaha, efisiensi pengendalian biaya atau perputaran modal kerja yang 

dapat membantu pengelola dalam mengelola keuangan koperasi. 
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Lampiran 1 
 

Perhitungan Rentabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2008 

     No Bulan Laba Bersih Jumlah Aktiva ROI 

1 Januari       (41.108.555,02)         8.032.896.632,37  -0,51% 

2 Februari           3.834.266,28          7.995.965.548,56  0,05% 

3 Maret           5.602.614,83          7.843.245.815,21  0,07% 

4 April         49.303.833,28          7.913.430.913,36  0,62% 

5 Mei         72.462.509,79          8.007.709.178,87  0,90% 

6 Juni         57.765.098,94          8.317.382.075,22  0,69% 

7 Juli         78.336.080,75          9.299.189.031,18  0,84% 

8 Agustus       113.721.391,93          9.424.573.895,86  1,21% 

9 September    (102.342.892,09)         9.379.659.221,08  -1,09% 

10 Oktober       (87.051.980,65)         9.363.689.984,52  -0,93% 

11 Nopember         40.520.491,16          9.444.666.692,70  0,43% 

12 Desember         71.586.763,14          9.498.149.539,56  0,75% 

     

     Perhitungan Likuiditas pada KPRI Bakti Husada tahun 2008 

     

No Bulan Aktiva Lancar Hutang Lancar 
Curent 
Ratio 

1 Januari   7.038.794.550,37          2.418.521.268,00  291,04% 

2 Februari   7.000.863.466,56          2.337.371.370,90  299,52% 

3 Maret   6.846.643.733,21          2.302.542.207,00  297,35% 

4 April   6.911.328.831,36          2.376.738.545,70  290,79% 

5 Mei   7.017.466.836,87          2.494.762.305,70  281,29% 

6 Juni   7.326.139.733,22          2.754.002.453,90  266,02% 

7 Juli   8.306.946.689,18          2.836.412.119,05  292,87% 

8 Agustus   8.431.331.553,86          2.981.818.840,55  282,76% 

9 September   8.385.416.879,08          2.674.136.328,00  313,57% 

10 Oktober   8.368.447.642,52          2.752.988.828,00  303,98% 

11 Nopember   8.448.424.350,70          2.813.650.691,00  300,27% 

12 Desember   8.484.634.430,81          2.929.475.974,00  289,63% 
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Perhitungan Solvabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2008 

     No Bulan Total Hutang Total Aktiva DTA 

1 Januari   6.349.682.807,65          8.032.896.632,37  79,05% 

2 Februari   6.201.477.902,55          7.995.965.548,56  77,56% 

3 Maret   6.098.548.246,65          7.843.245.815,21  77,76% 

4 April   6.103.582.126,35          7.913.430.913,36  77,13% 

5 Mei   6.151.364.715,35          8.007.709.178,87  76,82% 

6 Juni   6.360.585.022,55          8.317.382.075,22  76,47% 

7 Juli   7.382.957.996,70          9.299.189.031,18  79,39% 

8 Agustus   7.457.493.050,20          9.424.573.895,86  79,13% 

9 September   7.601.716.659,44          9.379.659.221,08  81,04% 

10 Oktober   7.544.734.011,44          9.363.689.984,52  80,57% 

11 Nopember   7.468.063.247,44          9.444.666.692,70  79,07% 

12 Desember   7.444.857.460,17          9.498.149.539,56  78,38% 

 

Lampiran 2 

Perhitungan Rentabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2009 

     No Bulan Laba Bersih Jumlah Aktiva ROI 

1 Januari         183.641.734,99       9.608.830.636,95  1,91% 

2 Februari         174.323.385,66       9.616.813.464,92  1,81% 

3 Maret         294.328.060,64       9.836.617.966,70  2,99% 

4 April         307.748.809,80     10.745.006.218,76  2,86% 

5 Mei         325.709.216,29     11.429.832.835,20  2,85% 

6 Juni         346.391.341,50     11.368.411.481,91  3,05% 

7 Juli         370.293.223,07     11.427.818.752,43  3,24% 

8 Agustus         481.207.382,23     11.526.786.125,79  4,17% 

9 September         404.262.615,17     11.343.892.230,03  3,56% 

10 Oktober         435.083.694,88     11.546.473.290,39  3,77% 

11 Nopember         423.153.988,29     11.438.028.350,40  3,70% 

12 Desember            71.045.694,96     11.769.125.793,51  0,60% 
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Perhitungan Likuiditas pada KPRI Bakti Husada tahun 2009 

     

No Bulan Aktiva Lancar Hutang Lancar 
Curent 
Ratio 

1 Januari      8.608.016.768,20       3.016.351.238,40  285,38% 

2 Februari      8.614.999.596,17       3.148.436.401,40  273,63% 

3 Maret      8.833.804.097,95       3.365.764.073,50  262,46% 

4 April      9.741.192.350,01       3.493.377.767,40  278,85% 

5 Mei   10.425.018.966,45       3.593.593.173,35  290,10% 

6 Juni   10.362.597.613,16       3.634.631.435,85  285,11% 

7 Juli   10.413.004.883,68       3.791.378.648,80  274,65% 

8 Agustus   10.499.312.257,04       3.899.170.308,00  269,27% 

9 September   10.317.176.361,28       3.689.983.438,30  279,60% 

10 Oktober   10.518.757.421,64       3.764.501.174,10  279,42% 

11 Nopember   10.409.312.481,65       3.770.477.688,70  276,07% 

12 Desember   10.693.232.365,85       4.092.710.016,16  261,28% 

     

     Perhitungan Solvabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2009 

     No Bulan Total Hutang Total Aktiva DTA 

1 Januari      7.391.335.480,57       9.608.830.636,95  76,92% 

2 Februari      7.381.455.657,57       9.616.813.464,92  76,76% 

3 Maret      7.455.226.484,67       9.836.617.966,70  75,79% 

4 April      8.332.666.987,57     10.745.006.218,76  77,55% 

5 Mei      8.974.790.197,52     11.429.832.835,20  78,52% 

6 Juni      8.869.173.719,02     11.368.411.481,91  78,02% 

7 Juli      8.880.030.107,97     11.427.818.752,43  77,71% 

8 Agustus      8.843.180.822,17     11.526.786.125,79  76,72% 

9 September      8.712.213.693,47     11.343.892.230,03  76,80% 

10 Oktober      8.859.937.674,11     11.546.473.290,39  76,73% 

11 Nopember      8.736.890.440,71     11.438.028.350,40  76,38% 

12 Desember      9.347.501.618,25     11.769.125.793,51  79,42% 
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Lampiran 3 

Perhitungan Rentabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2010 

     No Bulan Laba Bersih Jumlah Aktiva ROI 

1 Januari         106.430.125,55            11.982.747.843,33  0,89% 

2 Februari         120.016.684,34            11.671.714.891,09  1,03% 

3 Maret         129.275.415,77            11.619.269.208,24  1,11% 

4 April         115.074.425,06            14.703.946.368,86  0,78% 

5 Mei         106.746.510,79            13.871.068.956,80  0,77% 

6 Juni 75.060.367,97           13.565.868.706,80  0,55% 

7 Juli 65.905.375,36           13.425.418.186,59  0,49% 

8 Agustus 47.866.967,88           15.288.793.407,26  0,31% 

9 September 45.865.283,35           14.816.080.452,86  0,31% 

10 Oktober 32.304.778,27           14.785.912.127,30  0,22% 

11 Nopember 44.154.977,58           14.665.913.369,29  0,30% 

12 Desember 73.075.547,44           14.595.778.036,26  0,50% 

     

     Perhitungan Likuiditas pada KPRI Bakti Husada tahun 2010 

     

No Bulan Aktiva Lancar Hutang Lancar 
Curent 
Ratio 

1 Januari   10.919.358.655,67               4.191.456.583,44  260,51% 

2 Februari   10.602.125.703,43               3.003.417.421,40  353,00% 

3 Maret   10.523.680.020,58               4.054.671.709,12  259,54% 

4 April   13.562.357.181,20               4.283.900.419,66  316,59% 

5 Mei   12.728.479.769,14               3.594.499.371,66  354,11% 

6 Juni   12.418.229.519,14               3.463.712.996,48  358,52% 

7 Juli   12.276.128.998,93               3.469.011.660,88  353,88% 

8 Agustus   14.119.737.719,60               3.459.704.943,73  408,12% 

9 September   13.642.078.765,20               3.153.357.142,87  432,62% 

10 Oktober   13.610.240.439,64               3.324.116.604,39  409,44% 

11 Nopember   13.489.241.681,63               3.350.324.338,07  402,62% 

12 Desember   13.295.257.068,59               3.402.440.653,50  390,76% 
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Perhitungan Solvabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2010 

     No Bulan Total Hutang Total Aktiva DTA 

1 Januari      9.437.592.456,53            11.982.747.843,33  78,76% 

2 Februari      8.120.215.448,49            11.671.714.891,09  69,57% 

3 Maret      9.041.198.534,21            11.619.269.208,24  77,81% 

4 April   12.137.539.185,75            14.703.946.368,86  82,55% 

5 Mei   11.283.325.687,75            13.871.068.956,80  81,34% 

6 Juni   10.986.281.580,57            13.565.868.706,80  80,98% 

7 Juli   10.827.144.053,26            13.425.418.186,59  80,65% 

8 Agustus   12.687.402.681,11            15.288.793.407,26  82,98% 

9 September   12.190.859.411,25            14.816.080.452,86  82,28% 

10 Oktober   12.147.061.590,77            14.785.912.127,30  82,15% 

11 Nopember   11.987.816.633,45            14.665.913.369,29  81,74% 

12 Desember   11.852.657.832,65            14.595.778.036,26  81,21% 

 

Lampiran 4 

Perhitungan Rentabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2011 

     No Bulan Laba Bersih Jumlah Aktiva ROI 

1 Januari              4.200.380,99        14.448.494.010,16  0,03% 

2 Februari            14.156.920,04        14.321.603.289,86  0,10% 

3 Maret            32.588.601,75        14.290.929.487,01  0,23% 

4 April            53.421.183,52        14.151.726.399,67  0,38% 

5 Mei            82.082.942,25        14.034.787.490,79  0,58% 

6 Juni            82.554.486,73        14.908.125.030,04  0,55% 

7 Juli            99.517.198,65        14.745.717.114,99  0,67% 

8 Agustus         247.276.456,04        14.670.139.037,77  1,69% 

9 September         120.506.915,16        14.316.795.239,41  0,84% 

10 Oktober         153.340.920,79        14.196.450.921,31  1,08% 

11 Nopember         196.708.860,06        14.116.832.598,09  1,39% 

12 Desember            71.541.230,55        14.498.275.291,84  0,49% 
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Perhitungan Likuiditas pada KPRI Bakti Husada tahun 2011 

     

No Bulan Aktiva Lancar Hutang Lancar 
Curent 
Ratio 

1 Januari   13.164.210.452,23          3.480.904.867,78  378,18% 

2 Februari   13.038.735.452,77          3.510.742.292,43  371,40% 

3 Maret   13.009.077.370,75          3.626.883.531,87  358,68% 

4 April   12.870.890.004,24          3.628.678.005,76  354,70% 

5 Mei   12.754.966.816,20          3.632.314.700,16  351,15% 

6 Juni   13.629.320.076,28          3.666.328.009,93  371,74% 

7 Juli   13.467.927.882,06          3.653.180.400,95  368,66% 

8 Agustus   13.393.245.525,68          3.550.317.427,34  377,24% 

9 September   13.040.917.448,15          3.537.130.800,87  368,69% 

10 Oktober   12.921.588.850,88          3.546.086.363,14  364,39% 

11 Nopember   12.842.981.248,50          3.603.163.804,06  356,44% 

12 Desember   13.202.353.633,83          4.274.756.331,90  308,84% 

     

     Perhitungan Solvabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2011 

     No Bulan Total Hutang Total Aktiva DTA 

1 Januari   11.741.997.442,93        14.448.494.010,16  81,27% 

2 Februari   11.580.833.183,58        14.321.603.289,86  80,86% 

3 Maret   11.504.067.699,02        14.290.929.487,01  80,50% 

4 April   11.311.022.029,91        14.151.726.399,67  79,93% 

5 Mei   11.117.856.362,31        14.034.787.490,79  79,22% 

6 Juni   11.953.075.857,08        14.908.125.030,04  80,18% 

7 Juli   11.733.052.660,10        14.745.717.114,99  79,57% 

8 Agustus   11.422.553.325,49        14.670.139.037,77  77,86% 

9 September   11.200.940.068,02        14.316.795.239,41  78,24% 

10 Oktober   10.991.223.244,29        14.196.450.921,31  77,42% 

11 Nopember   10.847.408.981,21        14.116.832.598,09  76,84% 

12 Desember   11.305.857.275,80        14.498.275.291,84  77,98% 
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Lampiran 5 

Perhitungan Rentabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2012 

     No Bulan Laba Bersih Jumlah Aktiva ROI 

1 Januari           11.285.272,52    14.151.388.527,51  0,08% 

2 Februari           22.047.834,47    13.807.425.856,39  0,16% 

3 Maret           26.411.432,61    13.450.278.648,96  0,20% 

4 April           49.804.708,94    13.524.352.002,83  0,37% 

5 Mei           58.624.795,68    13.575.250.445,03  0,43% 

6 Juni           61.815.665,71    13.507.418.820,26  0,46% 

7 Juli           76.978.939,16    13.860.441.794,80  0,56% 

8 Agustus           56.794.128,68    14.486.074.724,81  0,39% 

9 September           67.791.268,47    14.441.622.554,95  0,47% 

10 Oktober           82.158.567,87    14.338.921.581,33  0,57% 

11 Nopember         104.244.119,94    14.479.953.345,60  0,72% 

12 Desember           74.839.516,51    14.660.022.528,18  0,51% 

     

     Perhitungan Likuiditas pada KPRI Bakti Husada tahun 2012 

     

No Bulan Aktiva Lancar Hutang Lancar 
Curent 
Ratio 

1 Januari   12.856.238.857,00      3.868.199.178,64  332,36% 

2 Februari   12.510.598.173,38      3.960.954.818,58  315,85% 

3 Maret   12.154.222.953,45      3.779.968.677,02  321,54% 

4 April   12.229.068.294,22      4.025.020.343,96  303,83% 

5 Mei   12.280.738.724,52      4.265.806.488,02  287,89% 

6 Juni   12.213.679.087,25      4.379.981.086,21  278,85% 

7 Juli   12.567.360.715,96      4.817.375.720,31  260,88% 

8 Agustus   13.193.652.300,13      4.693.798.365,79  281,09% 

9 September   13.149.858.784,44      4.808.992.474,14  273,44% 

10 Oktober   13.047.816.464,99      4.837.519.020,12  269,72% 

11 Nopember   13.189.633.966,75      5.105.162.465,31  258,36% 

12 Desember   13.346.040.220,17      5.459.670.145,03  244,45% 
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Perhitungan Solvabilitas pada KPRI Bakti Husada tahun 2012 

     No Bulan Total Hutang Total Aktiva DTA 

1 Januari   10.685.273.977,54    14.151.388.527,51  75,51% 

2 Februari   10.561.701.244,48    13.807.425.856,39  76,49% 

3 Maret   10.162.050.038,92    13.450.278.648,96  75,55% 

4 April   10.187.876.515,86    13.524.352.002,83  75,33% 

5 Mei   10.207.038.371,92    13.575.250.445,03  75,19% 

6 Juni   10.097.845.877,11    13.507.418.820,26  74,76% 

7 Juli   10.339.840.578,21    13.860.441.794,80  74,60% 

8 Agustus   11.009.450.818,75    14.486.074.724,81  76,00% 

9 September   10.933.539.009,04    14.441.622.554,95  75,71% 

10 Oktober   10.781.951.796,02    14.338.921.581,33  75,19% 

11 Nopember   10.867.528.448,21    14.479.953.345,60  75,05% 

12 Desember   11.037.986.953,03    14.660.022.528,18  75,29% 

 

Lampiran 6 

Hasil SPSS 

1. Uji Normalitas 
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2.  Uji Asumsi Klasik 
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3. Uji regresi berganda 

 

 

4. Koefisien determinasi 

 

 

5. Uji F 

 

 

 

Model Summ aryb

2 57 .000 1.760

Model

1

df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics Durbin-

Watson

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

-21.840 2.938 -7.434 .000

.005 .002 .215 2.183 .033

.278 .042 .650 6.603 .000

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

Model Summ aryb

.794a .630 .617 .66235 1.760

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

ANOVAb

42.654 2 21.327 48.613 .000a

25.006 57 .439

67.660 59

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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6. Uji t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

-21.840 2.938 -7.434 .000

.005 .002 .215 2.183 .033
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(Constant)
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Dependent Variable: Ya. 


