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ABSTRAK 

 

Wulandari, Novia Arni 2008. Pengaruh Pengendalian Biaya dan Perputaran 

Modal Kerja Terhadap rentabilitas Ekonomi Pada KPRI di Kota Semarang. 

Sarjana Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci : Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, Rentabilitas 
Ekonomi 
 
 Rentabilitas Ekonomi ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha 
dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan 
laba tersebut dan dinyatakan dalam prosentase.  
Rentabilitas merupakan suatu alat untuk menilai keberhasilan suatu (perusahaan) 
koperasi dalam memperoleh laba/SHU. Pada dasaranya peningkatan rentabilitas 
dari periode ke periode menunjukkan adanya kemajuan yang dicapai KPRI, akan 
tetapi jika kenaikan rentabilitas itu juga diikuti dengan kenaikan biaya yang relatif 
besar dan perputaran modal kerja yang relatif lambat maka hal ini menunjukkan 
belum efektifnya KPRI dalam mengelola usaha. Oleh Karena itu masih diperlukan 
penelitian lebih lanjut agar rentabilitas dapat tercapai dengan optimal. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitiaan ini adalah: (1) Untuk 
mengetahui adakah pengaruh antara pengendalian biaya, perputaran modal kerja 
terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007 secara 
simultan (2) Untuk mengetahui adakah pengaruh antara pengendalian biaya, 
perputaran modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota 
Semarang tahun 2007 secara parsial. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk 
mengetahui adakah pengaruh antara pengendalian biaya, perputaran modal kerja 
terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007 secara 
simultan, (2) Untuk mengetahui adakah pengaruh antara pengendalian biaya, 
perputaran modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota 
Semarang tahun 2007 secara parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah 59 
KPRI di Kota Semarang. Sampel yang diambil adalah 32 KPRI, dan pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel 
dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang berupa pengendalian biayan (X1), 
dan perputaran modal kerja (X2) serta variabel terikat yang berupa rentabilitas 
ekonomi (Y) pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah metode analisis rasio dan analisis regresi 
berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan pengendalian biaya tertinggi sebesar 
12,07% yang dicapai oleh KPRI Bahtera, sedangkan pengendalian biaya terendah 
atau yang paling tidak efisien sebesar 71,65% yang dimiliki oleh KPRI Angkasa, 
perputaran modal kerja tertinggi terdapat pada KPRI Kopel Dolog sebesar 1,59 
kali dan terendah terdapat pada KPRI Tulus Karya, Sejahtera BLKI, Balai Besar 
POM, Baita Bakti, dan Pengayoman sebesar 0,01 kali. Untuk Rentabilitas 



 viii

ekonomi pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007 tertinggi dicapai oleh KPRI 
Kopel Dolog sebesar 25,80% dan terendah dicapai KPRI Putra Sejahtera sebesar 
1,33%. Berdasar hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa pengendalian 
biaya dan perputaran modal kerja secara simultan mempengaruhi rentabilitas 
ekonomi pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007. Pengendalian biaya dan 
perputaran modal kerja secara simultan memberikan sumbangan sebesar 33,9 %, 
sedangkan sisanya 66, 1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Secara parsial pengendalian biaya dan perputaran modal kerja juga 
berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 
 Berdasar hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 
analisis regresi berganda secara simultan pengendalian biaya dan perputaran 
modal kerja berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota 
Semarang tahun 2007. Rata-rata pengendalian biaya dikatakan tidak efisien  dan 
perputaran modal kerja dan rentabilitas ekonomi juga dikatakan rendah. Saran 
yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Pengurus dapat secara 
lebih efisien menggunakan biaya usaha sehingga SHU yang akan diterima lebih 
besar dan rentabilitas ekonomi juga akan tinggi. (2) Pihak pengurus lebih 
mengoptimalkan aspek yang sudah ada, seperti mempermudah syarat kredit, 
memilih orang yang akan mengambil kredit untuk mengurangi resiko, sedangkan 
dari aspek manajemen administrasi dapat dilakukan dengan merapikan semua 
administrasi yang ada sehingga dapat meningkatkan laba dan rentabilitas 
ekonomi. (3) Bagi peneliti, perlu adanya penelitian lanjutan yang mengungkap 
factor-faktor lain yang mempengaruhi rentabilitas selain pengendalian biaya dan 
perputaran modal kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang- seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan sehingga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ( UU 

No. 25 tahun 1992 pasal 3 ). Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi 

dipandang cocok untuk sistem perekonomian di indonesia. Selain bertujuan 

memenuhi kebutuhan anggotanya, juga harus mampu menghasilkan 

keuntungan/laba. Kemampuan suatu perusahaan atau koperasi untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu disebut rentabilitas (Riyanto, 2001: 

36). 

Merujuk pendapat Riyanto (2001:35) besarnya rentabilitas merupakan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Efisiensi perusahaan dalam hal ini koperasi baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba dengan yang diperoleh perusahaan tersebut, atau 

dengan kata lain dengan menghitung rentabilitasnya. Dalam  suatu perusahaan 

yang harus diperhatikan tidak hanya bagaimana usaha memperbesar laba yang 

tinggi tetapi adalah mempertinggi rentabilitasnya. Rentabilitas merupakan 
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suatu alat untuk menilai keberhasilan suatu (perusahaan) koperasi dalam 

memperoleh laba/SHU. Koperasi dapat meningkatkan pembagian SHU bagi 

para anggotanya dengan SHU yang besar, serta dapat dijadikan ukuran bahwa 

koperasi telah bekerja secara efisien. Semakin meningkatnya rentabilitas, 

maka keberlangsungan dan perkembangan koperasi menjadi baik serta 

kesejahteraan anggota akan semakin meningkat. Begitu pentingnya 

keberadaan tingkat rentabilitas yang tinggi dalam suatu (perusahaan) koperasi 

menyebabkan (perusahaan) koperasi tidak hanya sekedar mencari laba/SHU 

yang tinggi tetapi tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam 

pengelolaanya. Rentabilitas yang maksimal dari suatu koperasi membutuhkan 

suatu pengendalian biaya yang baik dan efisien didukung dengan pengelolaan 

modal kerja.kas, piutang,dan persediaan adalah elemen dari modal kerja yang 

sangat penting pengelolaannya untuk mencapai rentabilitas yang maksimal. 

Kas merupakan nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta 

pos–pos lain yang dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat 

pembayaran kebutuhan finansial, yang mempunyai sifat paling tinggi 

likuiditasnya (Gitosudarmo, 2002:61). Suatu perusahaan yang mempunyai 

tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar 

berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan berarti pula bahwa 

perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif kecil 

akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan atau 

rentabilitas yang diperoleh akan lebih besar. 
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Piutang  merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul 

sebagai  akibat  dari dilaksanakannya  politik penjualan  kredit  (Gitosudarmo, 

2002:83). Piutang  sebagai elemen  dari modal  kerja selalu  dalam  keadaan 

berputar,  periode  perputaran  piutang  tergantung  dari  panjang pendeknya 

ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran  kredit berarti 

semakin lama terikatnya modal dalam piutang dan berarti  makin  rendah 

tingkat perputaran piutang dan sebaliknya semakin pendek syarat pembayaran 

kredit berarti semakin pendek tingkat terikatnya modal dalam piutang 

sehingga tingkat perputaran piutang dalam suatu periode semakin tinggi. 

Dengan tingkat perputaran piutang yang tinggi maka rentabilitas yang akan 

diperoleh juga akan tinggi. 

Persediaan merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami 

perubahan (Gitosudarmo, 2002:97). Persediaan sebagai elemen dari modal 

kerja selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus–menerus mengalami 

perubahan. Tinggi rendahnya perputaran persediaan mempunyai efek yang 

langsung terhadap besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam 

persediaan, makin tinggi perputarannya berarti makin pendek waktu terikatnya 

modal dalam piutang, sehingga rentabilitas yang akan diperoleh semakin 

besar. Tingkat perputaran yang tinggi dari kas, piutang dan persediaan 

menunjukkan bahwa koperasi dapat memaksimalkan rentabilitas ekonomi 

yang akan dicapai.   

Salah satu fungsi penting dalam manajemen adalah pengendalian yang 

merupakan proses yang digunakan manajemen untuk pengukuran dan 
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perbaikan terhadap pelaksanaan dengan membandingkan antara hasil yang 

dicapai dengan sasaran yang ingin dicapai. Pengendalian ini dimaksudkan 

agar koperasi mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan baik. 

Efektif tidaknya pengendalian dari suatu koperasi tercermin saat perolehan 

SHU periode yang bersangkutan (Sutrisno dan Kusriyanto, 1994: 15). Salah 

satu pengendalian yang harus dilakukan koperasi adalah pengendalian biaya, 

karena banyak KPRI yang macet dan bangkrut disebabkan tidak 

memperhatikan kenaikan biaya di luar kemampuan merealisasikan 

pendapatannya melalui penjualan.  

Banyak teori/ pendapat yang menyatakan bahwa pengendalian biaya 

yang dilakukan dengan efektif dan efisien akan mempengaruhi tinggi 

rendahnya rentabilitas, akan tetapi teori tersebut tidak selamanya benar dan 

harus dapat diuji kebenarannya. Hal itu dibuktikan dengan beberapa penelitian 

terdahulu mengenanai pengendalaian biaya dan modal kerja. Penelitian 

mengenai pengendalian biaya yang dilakukan oleh Muarifah (2003: 63) 

menemukan bahwa pengendalian biaya tidak berpengaruh terhadap 

rentabilitas, tidak adanya pengaruh antara pengendalian biaya terhadap 

rentabilitas dikarenakan terjadinya inefisiensi pada salah satu variabel maka 

mengakibatkan tidak signifikannya antara pengendalian biaya terhadap 

rentabilitas ekonomi. Rata- rata pengendalian usaha yang dicapai sebesar 

24,98% menghasilkan rata-rata rentabilitas ekonomi 0,91% yang apabila 

dibandingkan dengan standar normal dari Dinas Koperasi maka dapat 

dikategorikan tidak efisien karena kurang dari 4%, salah satu penyebabnya 
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adalah tingginya HPP dan biaya yang dikeluarkan mencapai 102,22% yang 

diserap dari pendapatan sehingga SHU yang diperoleh kecil. 

Penelitian juga dilakukan oleh Koornia (2007) yang melakukan 

penelitian pada KPRI di Kabupaten Kudus tahun 2003–2005 dengan hasil 

penelitian bahwa secara simultan tingkat perputaran kas, perputaran piutang 

dan perputaran persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

rentabilitas, tetapi secara parsial perputaran kas dan perputaran piutang tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan hanya perputaran persediaan yang 

memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan Kristanto (2004) yang 

melakukan penelitian pada KPRI Kabupaten Tegal menyatakan bahwa secara 

parsial tingkat perputaran kas tidak berpengaruh terhadap rentabilitas, 

sementara perputaran piutang dan perputaran persediaan masing-masing 

berpengaruh terhadap rentabilitas. 

Penelitian- penelitian yang telah dilakukan dapat ditunjukkan hasil 

yang tidak konsisten untuk waktu dan tempat yang berbeda, bahkan diantanya 

kontradiktif terhadap yang lainnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

melakukan pengujian lebih lanjut temuan- temuan empiris mengenai 

pengendalian biaya,perputarankas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan. 

Berdasarkan hasil survey awal ke PK-PRI Kota Semarang tahun 2006 

dengan mengambil sampel KPRI yang ada diperoleh data rentabilitas ekonomi 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Sampel Survey Awal Tingkat Rentabilitas ekonomi 

KPRI di Kota Semarang Tahun 2006 
No Nama KPRI SHU Modal Rentabilitas 

Ekonomi 

1 LP Klas I 38.855.179,00 260.082.901,51 12,63% 

2 IAIN Walisongo 41.300.289,00 763.758.372,00 5,41% 

3 Sejahtera 28.132.83,99 123.036.352,94 22,86% 

4 Putra Sejahtera 10.961.580,00 137.409.621,37 7,98% 

5 Bahtera 25.006.638,00 379.725.734,00 6,58% 

Rata-rata 11,09% 
   Sumber : Laporan anggota PK-PRI Kota Semarang 
 

Dilihat dari sampel KPRI yang terdapat di Kota Semarang dalam tabel 

diatas dapat dilihat bahwa Koperasi memiliki tingkat rentabilitas ekonomi 

dibawah standar yaitu 11,09%. Standar pengukuran rentabilitas yang efisien 

menurut  Dep.Keu adalah 15%. Selain menggunakan pedoman klasifikasi 

koperasi dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia No.06/Per/M.KUKM/V/2006 tersebut, untuk menilai efisiensi yang 

telah dicapai lazimnya juga diperbandingkan dengan tingkat bunga pinjaman 

atau utang yang berlaku. Suatu badan usaha termasuk koperasi dapat 

dikatakan efisien apabila rate of return-nya lebih tinggi daripada tingkat 

bunga pinjaman atau utang. Riyanto (2001:44) menyatakan besarnya nilai rate 

of return adalah selalu sama dengan tingkat rentabilitas ekonomi. Artinya 

faktor tingkat bunga pinjaman yang berlaku dapat digunakan sebagai alat ukur 

efisiensi yang dicapai oleh KPRI di Kota Semarang tahun 2007. 
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Tingkat rentabilitas ekonomi KPRI di Kota Semarang tahun 2006 

sebesar 11,09% artinya bahwa dalam setiap Rp 100 modal yang dimiliki KPRI 

di Kota Semarang setiap tahunnya hanya mampu menghasilkan SHU sebesar 

Rp 11,09. Hal ini merupakan suatu kendala tersendiri  bagi KPRI di Kota 

Semarang, karena modal yang dimiliki KPRI tidak hanya berasal dari pihak 

sendiri tetapi juga dari pihak lain yang kemungkinan tingkat bunganya lebih 

besar dari rata-rata tingkat rentabilitas yang diperoleh KPRI. Adanya tingkat 

rentabilitas yang rendah tersebut menunjukkan bahwa KPRI di Kota 

Semarang mengalami inefisiensi, inefisiensi ini juga menunjukkan juga bahwa 

pengendalian biaya, perputaran kas,perputaran piutang dan perputaran 

persediaan yang masih belum efisien. Karena tingkat rentabilitas ekonomi 

yang diperoleh KPRI di Kota Semarang dipengaruhi oleh pengendalian biaya,  

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. 

Berdasar fenomena inilah, penelitian ini dimaksudkan untuk 

melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris tersebut, maka 

penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pengendalian Biaya, Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan 

Perputaran Persediaan Terhadap rentabilitas Ekonomi Pada KPRI di 

Kota Semarang” 

 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan 

masalah pada penelitian ini adalah :  
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1. Apakah ada pengaruh antara pengendalian biaya, perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap rentabilitas 

ekonomi terhadap KPRI di Kota Semarang tahun 2007 secara simultan? 

2. Apakah ada pengaruh antara pengendalian biaya, terhadap rentabilitas 

ekonomi terhadap KPRI di Kota Semarang tahun 2007 secara parsial? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui adakah pengaruh antara pengendalian biaya, perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap rentabilitas 

ekonomi pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007 secara simultan  

2. Mengetahui adakah pengaruh antara pengendalian biaya, perputaran kas, 

perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap rentabilitas 

ekonomi pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007 secara parsial. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai bahan kajian dalam menambah Ilmu Pengetahuan di Bidang 

Akuntansi terutama mengenai Pengaruh Pengendalian Biaya, Perputaran 

Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan  terhadap Rentabilitas. 

2. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

Pengaruh Pengendalian Biaya, Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan 

Perputaran Persediaan terhadap Rentabilitas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Rentabilitas 

2.1.1. Pengertian Rentabilitas 

Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun perusahaan 

akan mendorong pihak manajemen perusahaan melakukan rencana- 

rencana untuk menentukan tujuan perusahaan. Salah satu rencana 

perusahaan ini adalah melakukan analisa rentabilitas yang berkaitan 

dengan peningkatan efisiensi kerja perusahaan. Faktor rentabilitas 

merupakan faktor terpenting dalam kelangsungan hidup perusahaan, 

rentabilitas yang tinggi akan menunjukkan kemampuan perusahaan 

atau koperasi untuk mendapatkan laba dengan modal sendiri. Pihak 

kreditur biasanya lebih mementingkan masalah rentabilitas daripada 

masalah laba, karena laba yang besar tidak menunjukkan ukuran 

bahwa peerusahaan tersebut telah dapat bekerja secara efisien. Efisien 

atau tidaknya kerja suatu perusahaan baru dapat dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau 

modal yang menghasilkan modal tersebut. 

  Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu ( Riyanto, 2001: 35 ). 

Sedangkan menurut Wasis (1993: 77) rentabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dengan modal yang ditanam. 
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Nitisemito (1984: 45) mengatakan bahwa rentabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dengan 

prosentase. Ia mengemukakan beberapa cara untuk meningkatkan 

rentabilitas suatu perusahaan atau koperasi yaitu: 

1) Menaikkan profit margin yaitu dengan jalan mengusahakan 

kenaikan net sales lebih besar daripada kenaikan operating 

expenses. 

2) Menaikkan profit margin dengan mengusahakan penurunan sales 

dengan harapan hal ini disertai turunnya operating expenses yang 

jauh lebih besar. 

3) Menaikkan turnover of operating assets dengan mengusahakan 

kenaikan sales yang jauh lebih besar daripada kenaikan operating 

assets. 

4) Menaikkan turnover of operating assets dengan menurunkan net 

sales dengan harapan operating assets dapat diturunkan lebih 

banyak.   

Kesimpulan yang diambil bahwa rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal yang 

digunakan, rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi perusahaan 

didalam menggunakan modal kerjanya, maka cara menggunakan 

tingkat rentabilitas untuk ukuran efisiensi suatu perusahaan 

merupakan cara yang baik. Rentabilitas dinilai sebagai suatu usaha 
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efisiensi dimana setiap perusahaan dalam operasinya selalu berusaha 

meningkatkan labanya agar aset rentabilitas sesuai dengan standar. 

2.1.2. Macam-macam Rentabilitas 

Rentabilitas dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

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 

prosentase (Riyanto,2001: 36). Sedangkan menurut Munawir 

(2002 : 33) rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba 

usaha dengan seluruh modal yang digunakan ( modal sendiri dan 

modal asing). Rumus yang digunakan menghitung rentabilitas 

ekonomi yaitu: 

  Rentabilitas Ekonomi = 
UsahaModal

SHU / Usaha Laba  

Rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai 

kemampuan suatu perusahaan (koperasi) dengan seluruh modal 

yang bekerja dalam suatu perusahaan (operating asset). Istilah lain 

untuk rentabilitas yaitu Return on ivestment (ROI) yang 

diperhitungkan denga earning power. Besarnya earning power 

maupun ROI pada koperasi dapat diketahui dengan mengalikan 

antara operating assets dengan profit margin. 

Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyalah modal yang bekerja didalam perusahaan 
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(operating capital / asset). Dengan demikian maka modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang ditanamkan 

dalam efek ( kecuali perusahaan- perusahaan kredit) tidak 

diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas ekonomi. Demikian 

pula laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyala laba yang berasal dari operasinya perusahaan, 

yaitu disebut laba usaha (net operating income).  

2. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara 

jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal di satu pihak dengan 

modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. 

Menurut Riyanto (2001: 44) rentabilitas modal sendiri adalah 

kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja 

didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Rentabilitas modal 

sendiri bagi perusahaan digunakan oleh pemilik untuk mengetahui 

berapa tingakat keuntungan yang diperoleh dari modal yang 

ditanamkan. Bagi pemilik yang lebih penting sebenarnya adalah 

berapa keuntungan yang diperolehnya dan bukan keuntungan yang 

diperoleh oleh perusahaan. Laba yang diperhitungkan untuk 

menghitung rentabilitas modal sendiri adalah laba usaha setelah 

dikurangi dengan modal asing dan pajak perseroan atau income 

tax ( EAT = Earning After Tax). Sedangkan modal yang 

diperhitungkan adalah modal sendiri yang bekerja dialam 
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perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rentabilitas 

modal sendiri yaitu: 

Rentabilitas Modal Sendiri = 100% X
BersihModal

Bersih SHU  

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas 

Menurut Riyanto (2001:36-44) Faktor-faktor yang membentuk 

rentabilitas ekonomi adalah:  

1. Profit margin 

Profit margin yaitu perbandingan antara net operating 

income (laba usaha) dengan net sales (penjualan bersih), 

perbandingannya dinyatakan dalam prosentase (Riyanto, 2001: 37) 

100% X  arg Pr
SalesNet

IncomeOperatingNetinMofit =  

Usaha untuk memperbesar profit margin, yaitu: 

a) Menambah biaya usaha (operating expenses) sampai tingkat 

tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-

besarnya, atau dengan kata lain tambahan sales harus lebih 

besar daripada tambahan operating expenses. 

b) Mengurangi pendapatan dari sales sampai tingkat tertentu 

diusahakan adanya pengurangan operating expenses yang 

sebesar- besarnya, atau dengan kata lain mengurangi biaya 

usaha relatif lebih besar daripada berkurangnya pendapatan dari 

sales. 
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2. Turnover of Operating Assets 

Turnover of Operating Assets atau tingkat perputaran 

aktiva usaha yaitu kecepatan berputarnya operating assets dalam 

suatu periode tertentu. Turnover (perputaran) tersebut dapat 

ditentukan dengan membagi net sales (penjualan) dengan 

operating assets (aktiva usaha) (Riyanto, 2001: 37). 

Asset Operating
SalesNet  : Assets Operating ofTurnover   

Usaha untuk mempertinggi Turnover of Operating Assets, yaitu: 

a) Menambah modal usaha ( Operating Asset) sampai tingkat 

tertentu diusahakan tercapainya tambahan penjualan yang 

sebesar- besarnya. 

b) Mengurangi sales sampai tingkat tetentu diusahakan penurunan 

atau pengurangan operating asset sebesar- besarnya. 

Profit margin dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi 

perusahaan dengan melihat pada besar kecilnya laba usaha dalam 

hubungannya dengan sales, sedangkan turnover of operating assets 

dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat 

pada kecepatan perputaran aktiva usaha dalam periode tertentu. Hasil 

akhir dari percampuran kedua efisiensi profit margin dan turnover of 

operating assets mentukan tinggi rendahnya earning power 

(rentabilitas). Oleh karena itu semakin tinggi tingkat profit margin 

atau turnover of operating assets atau keduanya akan mengakibatkan 

naiknya rentabilitas (earning power).  
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2.2. Biaya 

2.2.1. Pengertian Biaya 

Pengertian biaya menurut Mulyadi (1999: 8) adalah 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang 

telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk tujuan tetentu. Unsur- 

unsur  pokok biaya yaitu:  

1) Biaya merupakan sumber  ekonomi 

2) Diukur dalam satuan uang 

3) Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi 

4) Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu 

Sedangkan pengertian biaya menurut Mardiasmo (1994: 9) 

adalah penggunaan sumser-sumber ekonomi yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk objek atau tujuan tetentu. 

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya secara 

umum adalah sesuatu yang dikorbankan untuk mencapai tujuan 

tetentu. Informasi biaya bermanfaat bagi manajemen untuk mengukur 

apakah kegiatan usaha menghasilkan laba atau SHU. Informasi biaya 

juga dapat dipakai oleh manajer sebagai usaha untuk merencanakan 

alokasi berbagai sumber ekonomi yang dikorbankan untuk 

menghasilkan keluaran yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi 

dibandingkan dengan nilai masukan yang dikorbankan. 
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2.2.2. Penggolongan Biaya 

Biaya dapat digolongkan dengan berbagai macam cara 

umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang 

hendak dicapai. 

Penggolongan biaya menurut Mulyadi (1999: 14):   

1) Penggolongan biaya menurut obyek pengeluaran 

Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. 

2) Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu 

yang dibiayai. 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau dapat departemen, 

dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu: 

a. Biaya langsung (direct cost) 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

3) Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan 

Tiga fungsi pokok biaya dalam perusahaan manufaktur yaitu:  

a. Biaya produksi 

b. Biaya pemasaran 

c. Biaya administrasi dan umum 

4) Penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya 

dengan perubahan volume kegiatan. 

Hubungannya dengan perubahan volume kegiatan biaya dapat 

digolongkan menjadi:  
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a. Biaya variabel 

b. Biaya semivariabel 

c. Biaya semifixed 

d. Biaya tetap 

5) Penggolongan biaya menurut jangka waktu dan manfaatnya. 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu: 

a. Pengeluaran modal 

b. Pengeluaran pendapatan 

2.2.3. Biaya Usaha  

 Masalah biaya erat hubungannya dengan konsep laporan 

keuangan yang meliputi neraca, perhitungan laba rugi serta laporan 

perubahan modal (Munawir, 2000:5). Neraca menunjukkan jumlah 

aktiva, hutang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. 

Perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil yang dicapai serta biaya 

yang terjadi dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber 

penggunaan modal perusahaan. Komponen biaya dalam perhitungan 

laba rugi dilaporkan dalam dua kategori yaitu biaya usaha dan biaya di 

luar usaha. Biaya usaha dalam perhitungan laba rugi dilaporkan dalam 

dua kategori yaitu: 
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1) Biaya penjualan 

Biaya penjualan sebenarnya berhubungan dengan fungsi unntuk 

memperoleh pesanan dan sekaligus berhubungan pula dengan 

fungsi pelayanan (Supriyono, 1996: 201). 

2) Biaya administrasi dan umum 

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjadi dan 

berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum meliputi biaya 

dalam rangka penentu kebijakan, perencanaan, pengarahan dan 

pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Termasuk dalam biaya ini adalah biaya untuk direktur dan staf 

(Supriyono, 1996: 250). 

Biaya-biaya yang terjadi untuk organisasi koperasi 

menurut Dep. Kop PK&M (2006: 15) dirinci sebagai berikut: 

a. Biaya langsung 

 Biaya langsung adalah biaya yang terjadi dapat didefinisikan 

kepada obyek atau yang dibiayai dapat berupa produk atau 

departement. Karena koperasi khususnya KPRI mempunyai 

berbagai macam jenis kegiatan usaha maka biaya langsung 

yang terjadi juga beragam. Yang termasuk biaya langsung ini 

antara lain:  

1.  Biaya operasional 

2.  Biaya bunga 

3.  Biaya pemasaran dan penjualan 
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4.  Biaya bahan bakar 

5.  Biaya angkut masuk 

6.  Biaya promosi dan 

7.  Biaya langsung lainnya. 

b. Biaya karyawan 

 Biaya karyawan ini terdiri dari: 

1.  Biaya gaji 

2.  Tunjangan karyawan 

3.  Perjalanan dinas karyawan 

4.  Sewa kendaraan dinas 

5.  Kesejahteraan karyawan 

6.  Biaya karyawan lainnya 

c. Biaya kantor dan pemeliharaan 

 Biaya kantor dan pemeliharaan ini terdiri dari: 

1.  Biaya adminisrtrasi kantor 

2.  Biaya pemeliharaan aktiva lancar 

3.  Biaya penyusutan aktiva tetap 

4.  Biaya kantor dan pemeliharaan lainnya. 

d. Biaya organisasi 

 Biaya organisasi terdiri dari:  

1.  Honor pengurus dan pengawas 

2.  Biaya audit dan pembinaan 

3.  Biaya RAT dan representatif 
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4.  Perjalanan dinas 

Rincian biaya operasional di atas pada hakekatnya adalah 

sama setiap koperasi, namun pada prakteknya dalam laporan hasil 

usaha rincian tersebut bersifat fleksibel. Adapun karakteristik 

biaya dalam koperasi adalah sebagai berikut:  

1) Biaya yang terjadi karena aktivitas dalam kaitannya dengan 

program khusus. Biaya ini merupakan biaya usaha yang timbul 

sebagai akibat wajar dari berbagai fasilitas pemerintah  kepada 

koperasi. Oleh karena itu biaya semacam ini dapat dipandang 

sebagai pengorbanan ekonomis dimasa yang akan datang. 

2) Biaya harus disajikan secara terpisah, antara biaya usaha 

tersebut sedapat mungkin didasarkan perbandingan jumlah 

manfaat yang diterima Metode alokasi yang digunakan harus 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

2.3. Pengendalian Biaya 

2.3.1. Pengertian pengendalian 

Pengendalian adalah proses untuk menjamin tercapainya rencana 

yang telah ditetapkan. Suatu sistem pengendalian berusaha untuk 

memonitor pelaksanaan dalam mencapai tujuan spesifik yang telah 

ditentukan sebelumnya serta membuat koreksi atau penyesuaian- 

penyesuaian secara optimal (Supriyono, 1996: 262). Menurut Anthony 

(1978: 262) dalam bukunya Supriyono memberikan definisi bahwa 

pengendalian merupakan proses dimana seorang manager dapat menjamin 
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terpakainya sumber-sumber secara efisien dan efektif sehingga dapat 

digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan atau prestasi berdasar anggaran. 

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengendalian merupakan usaha sistematis yang dilakukan oleh suatu 

organisasi atau badan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien 

dengan cara membandingkan prestasi kerja (hasil) dengan rencana. 

2.3.2. Pengertiaan Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya adalah produk ikutan manajemen yang efektif, 

karena jika manajemen suatu perusahaan diselenggarakan dengan efektif, 

biasanya terjadi efisiensi yang tinggi sebagai gejala nyata dari 

pengendalian biaya (Sutrisno dan Kusriyanto, 1994: 2). Sedangkan 

menurut Simamora (1999: 301) pengendalian biaya (cost control) adalah 

perbandingan kinerja aktual dan kinerja standar, penganalisaan selisih-

selisih yang timbul guna mengidentifikasi penyebab-penyebab yang dapat 

dikendalikan, dan pengambil tindakan untuk memenahi atau 

menyesuaikan perencanaan dan pengendalian yang akan datang. Berdasar 

kedua pengertian pengertian di atas pengendalian biaya merupakan proses 

pengukuran dan perbaikan terhadap penggunaan biaya yang akan 

dianggarkan untuk mencapai efisiensi.  

Maksud dari pengertian pengendalian biaya tentunya tidak 

melenceng jauh dari prinsip pengendalian biaya, sedangkan prinsip dari 

pengendalian biaya antara lain: 
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a. Berusaha agar biaya sesuai dengan standart 

b.  Standar merupakan target 

c.  Tekanan masa lampau dan kini 

d.  Terbatas pada item-item yang sudah memenuhi standart 

e.  Dalam kondisi yang ada berusaha mewujudkan biaya yang rendah 

f.  Merupakan sikap nyata 

g.  Tidak pernah selesai 

2.3.3. Cara Pengendalian Biaya 

Koperasi dalam mencapai efisiensi diperlukan suatu pengendalian 

biaya karena dengan pengendalian, biaya yang dikeluarkan bisa ditekan 

seminimal mungkin. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan cara: 

1) Pengurangan Biaya 

Morine (1998:3) menyatakan bahwa di dalam bisnis usaha 

apapun terdapat tiga kemungkinan laba yaitu: 

a. Meningkatkan volume penjualan 

b. Meningkatkan harga jual 

c. Mengurangi biaya 

Salah satu cara di atas yang dapat digunakan untuk pencapaian 

efisiensi adalah  dengan mengurangi biaya di mana tindakan tersebut 

merupakan bagian dari pengendalian biaya. Pengurangan biaya 

dimaksudkan dengan mengarahkan segala usaha untuk menggunakan 

semuanya secara lebih efektif dan efisien agar diperoleh lebih banyak 

hasil dengan biaya sedikit. 
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2) Penggunaan Biaya Standar 

Biaya standar biaya yang ditentukan di muka yang merupakan 

jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk 

atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi 

ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor lain tertentu. Jika biaya 

sesungguhnya menyimpang dari standar sepanjang asumsi-asumsi 

yang mendasari penentuannya tidak berubah (Mulyadi, 1999: 416). 

3) Penggunaan anggaran 

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 

yang meliputi seluruh kegiatan perusahaaan, yang dinyatakan dalam 

unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu pendek 

(periode) tetentu yang datang (Munandar, 2000:1) 

Anggaran dapat digunakan sebagai tolak ukur, sebagai 

pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan koperasi nanti. 

koperasi telah sukses bekerja atau belum dapat diketahui dengan 

membandingkan antara apa yang ada yang tertuang di dalam anggaran 

dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja koperasi. 

2.3.4. Tolak Ukur Pengendalian Biaya 

Adapun tolak ukur dari pengendalin biaya adalah dengan 

membandingkan total biaya usaha dengan biaya standar. 

Biaya usaha = Biaya karyawan + Biaya Organisasi + Overhead Cost Paid 

%100
tan

% X
lBrutoOperasionaPendapa

UsahaTotalBiayaBiayaUsaha =  

Pengendalian biaya usaha dapat dihitung dengan rumus: 
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% Pengendalian biaya = % Total biaya usaha yang dicapai - % Biaya                             

usaha standar    

% Biaya usaha standar normal untuk badan usaha koperasi ditetapkan 

sebesar 65% ( Dep. Kop PK&M, 1997: 22) 

2.4. Kas 

2.4.1. Pengertian Kas 

Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari 

para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk demand 

deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil setiap saat diperlukan 

oleh perusahaan (Munawir, 2004:14). 

Kas merupakan komponen modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuiditasnya. Besar kecilnya kas yang tersedia pada perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat likuiditasnya. Makin besar kas yang tersedia maka 

makin besar tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Demikian sebaliknya 

makin kecil kas yang tersedia maka makin rendah tingkat likuiditas 

perusahaan tersebut. 

Gitosudarmo (2002:61) menyatakan kas pada perusahaan diperlukan 

untuk : 

1. Membelanjai seluruh kegiatan operasi perusahaan sehari-hari 

2. Mengadakan investasi baru dalam aktiva 

3. Membayar deviden, pajak, bunga, dan pembayaran lain-lain 

4. Sumber dan Penggunaan Kas 
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Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan 

perusahaan, oleh karena itu kas harus direncanakan dan diawasi, baik 

penerimaannya (sumber-sumbernya) maupun penggunaannya 

(pengeluarannya). Penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan ada 

yang bersifat terus menerus ada pula yang bersifat insidentil atau tidak terus 

menerus. Munawir (2004:159) menyatakan sumber dan penerimaan kas 

dalam suatu perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari : 

1. Hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud (intangible assets); atau adanya 

penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. 

2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal 

oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. 

3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik jangka pendek (wesel) 

maupun hutang jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik atau 

hutang jangka panjang lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi 

dengan penerimaan kas. 

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang 

diimbangi dengan penerimaan kas. 

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari investasi, 

sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak pada periode-periode sebelumnya. 

Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan adanya 

transaksi-transaksi sebagai berikut : 
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1. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. 

2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan 

kas perusahaan oleh pemilik perusahaan 

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

4. Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya 

operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian supplies kantor, 

pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, advertensi dan adanya 

persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian. 

5. Pengeluaran kas untuk pembayaran deviden (bentuk pembagian laba 

lain-lain secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain 

sebagainya. 

2.4.2. Aliran Kas dalam Perusahaan 

Dalam setiap entitas usaha, kas merupakan komponen utama aktiva 

lancar. Kas digunakan untuk membiayai pembelanjaan kontinue maupun 

insidental serta investasi pada aktiva tetap. Hal ini terjadi aliran kas keluar 

(cash outflow). Disamping terjadi aliran kas masuk (cash inflow) baik yang 

bersifat kontinue maupun insidental. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar 

inilah yang akan mempengaruhi besar-kecilnya kas yang tersedia pada suatu 

entitas tersebut (Riyanto, 2001:93). Aliran kas diperlukan terutama untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya (Mamduh, 2000:21). 
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Apabila aliran kas masuk lebih besar daripada kas keluar, maka kas 

yang tersedia pada perusahaan akan menjadi lebih besar atau terjadi over 

investment dalam kas. Besarnya kas ini akan menaikkan tingkat likuiditas 

perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan akan mengalami kerugian 

karena makin besarnya uang yang menganggur dalam perusahaan sehingga 

profitabilitas dalam bentuk ROA dan ROE akan turun. 

Demikian pula sebaliknya apabila aliran kas masuk lebih kecil 

daripada aliran kas keluar yang disebabkan oleh perusahaan yang hanya 

mengejar peningkatan profitabilitas saja, maka kas yang tersedia dalam 

perusahaan akan menjadi kecil atau terjadi under investment pada kas. 

Tindakan demikian ini akan menempatkan perusahaan dalam keadaan likuid 

apabila sewaktu-waktu terjadi tagihan hutang. 

Informasi tentang arus kas perusahaan bermanfaat bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan 

untuk menggunakan arus kas tersebut. Informasi dalam laporan arus kas 

akan membantu para pemodal, kreditur, dan pihak-pihak yang lainnya 

dalam menilai bermacam-macam aspek dari posisi keuangan perusahaan 

(Simamora, 2000:489) : 

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas dimasa depan 

2. Kemampuan entitas untuk membagikan deviden dan memenuhi 

kewajibannya  
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3. Sebab-sebab perbedaan antara pendapat bersih dan kas bersih yang 

disediakan (dipakai) oleh kegiatan-kegiatan operasi 

4. Transaksi-transaksi pendanaan dan investasi kas selama periode 

tertentu. 

2.4.3. Perputaran Kas 

Sebagai komponen modal kerja, kas mengalami perputaran dengan 

periode perputaran yang relatif pendek. Jumlah kas dapat pula dihubungkan 

dengan jumlah penjualan atau salesnya. Perbandingan antara sales dengan 

jumlah kas rata-rata menggambarkan tingkat perputaran kas (cash turnover) 

(Riyanto, 2001:95). Makin tinggi turnover ini makin baik,  karena ini berarti 

makin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi cash turnover yang 

berlebih-lebihan tingginya dapat berarti bahwa jumlah kas yang tersedia 

adalah terlalu kecil untuk volume sales yang bersangkutan.  

Tingkat perputaran kas dikatakan sebagai ukuran efisiensi karena  ia 

menggambarkan kecepatan arus kembalinya kas yang telah ditanamkan 

didalam modal kerja. Dalam mengukur tingkat perputaran kas, sumber 

masuknya kas yang telah tertanam dalam modal kerja adalah berasal dari 

aktivitas operasional perusahaan. Adapun perputaran kas dapat dicari 

dengan rumus :  

   Penjualan 

Perputaran kas = 

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

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

tinggi perputaran kas, berarti makin tinggi efisiensi penggunaan kasnya, jadi 

perputaran kas adalah perputaran sejumlah modal kerja yang tertanam 

dalam kas dan bank dalam satu periode akuntansi. Suatu perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah 

yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan berarti 

perusahaan belum efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif 

kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan atau 

rentabilitas yang diperoleh akan lebih besar. 

2.4.4. Manajemen Kas 

Tampubolon (2005:69) menyatakan dalam membahas manajemen kas, 

yang menjadi permasalahan utama adalah kebijakan apa yang dilakukan 

korporasi dalam memenuhi kebutuhan untuk pembayaran utang-utang yang 

timbul dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi. (Gitodudarmo, 

2002:65-69) menyatakan Manajemen kas pada dasarnya meliputi kegiatan 

dalam: 

1. Perencanaan Kas  

Yang dimaksud sebagai perencanaan kas atau budget kas yaitu 

perkiraan atau estimasi terhadap posisi kas pada suatu saat tertentu dalam 

satu periode tertentu yang akan datang. 

Tujuan perencanaan kas : 
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a. Untuk mengetahui kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana 

operasi perusahaannya. 

b. Untuk mengetahui kemungkinan adanya saldo kas atau defisit 

(kekurangan) kas dari rencana operasi dan non operasional. 

c. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana beserta saat-saat kapan 

dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas. 

d. Untuk mengetahui saat-saat dana itu diinvestasikan pada kegiatan lain 

bila ternyata terjadi saldo kas yang relatif tinggi. 

e. Sebagai penentuan saat-saat kredit harus dibayar kembali. 

f. Sebagai dasar permintaan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan. 

g. Sebagai dasar dalam pengendalian atau pengawasan posisi kas yang 

sedang berjalan. 

2. Pengendalian Kas 

Supaya pola penerimaan dan pengeluaran kas dapat teratur, 

korporasi harus mampu mengendalikan arus kas. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan korporasi yaitu mempercepat penagihan piutang dan 

memperlambat atau mengendalikan pengeluaran kas. Apabila korporasi 

konsisten dengan pola ini, kemungkinan besar korporasi akan dapat 

meminimalkan investasinya didalam alat likuid. Dalam  mempertimbangkan 

sampai dimana tingkat kebutuhan uang tunai harus dibelanjai dengan dana 

jangka panjang, manajemen harus mendasarkan keputusannya atas faktor-

faktor berikut ini: 
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a. Perubahan prosentase biaya emisi apabila kebutuhan modal kerja 

jangka panjang dipenuhi dengan banyak emisi dalam nilai yang 

kecil-kecil agar pengumpulan dana lebih sesuai dengan kebutuhan 

dana, maka biaya akan menjadi lebih tinggi. 

b. Manfaat-manfaat potensial dari penentuan waktu pengumpulan 

dana apabila biaya dana jangka panjang historis memang rendah. 

c. Perbandingan biaya dan tersedianya dana jangka pendek dan 

jangka panjang. 

d. Hilangnya penghasilan karena dana jangka panjang untuk jangka 

pendek dengan bunga yang rendah. 

e. Resiko likuiditas apabila dana jangka pendek dipergunakan untuk 

keperluan jangka panjang. 

f. Berubah-ubahnya situasi sektor industri, dalam mana perusahaan 

melakukan operasinya. 

g. Akibat terlalu besarnya penggunaan dana jangka pendek terhadap 

tingkat kelayakan kredit perusahaan yang bersangkutan. 

3. Pengelolaan Saldo Kas 

Dalam pengelolaan kas model-model sangat berperan besar sebagai 

dasar untuk menetapkan kebijaksanaan kas yang berkaitan dengan 

keputusan trade off. Ada tiga model yang dapat digunakan dalam 

manajemen kas: 

a. Model kas sebagai persediaan barang (stock inventories). 

b. Model Baumal 
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c. Model Miller-Orr 

Tujuan utama manajemen kas adalah untuk menentukan kas 

minimum yang selalu harus tersedia, agar selalu dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran yang sudah sampai waktunya. (Widiyanti, 2003:112). 

2.5. Piutang 

2.5.1. Pengertian Piutang 

Piutang adalah merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang 

timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit 

(Gitosudarmo, 2002:81). Senada dengan Gitosudarmo, Munawir (2002:15) 

menyatakan bahwa piutang adalah tagihan  perusahaan kepada pihak lain 

(kepada kreditur atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang 

dagangan secara kredit. Sugiri juga menyatakan pendapatnya bahwa piutang 

adalah jumlah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada 

perusahaan lain (Sugiri, 1993:51). Piutang sebagai klaim diharapkan akan 

ditagih dalam bentuk kas. 

2.5.2. Besar-kecilnya Piutang dalam Perusahaan 

Dalam keadaan yang normal dan dimana penjualan umumnya 

dilakukan secara kredit, piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih 

tinggi daripada persediaan, karena perputaran piutang ke kas membutuhkan 

satu langkah saja yaitu penagihan. Penentuan besar-kecilnya jumlah piutang 

serta kebijakan penjualan secara kredit merupakan hal yang sangat penting 

dalam merencanakan dan mengendalikan jumlah piutang. 
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Munawir (2001:75) menyatakan penurunan rasio penjualan kredit 

dengan rata-rata piutang dapat disebabkan oleh faktor : 

1. Turunnya penjualan dan naiknya piutang 

2. Turunnya piutang dan diikuti turunnya penjualan dalam jumlah 

lebih besar 

3. Turunnya penjualan diikuti naiknya piutang dalam jumlah yang 

lebih besar 

4. Turunnya penjualan dengan piutang yang tepat 

5. Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah 

Gitosudarmo (2002:82) menyatakan besar-kecilnya piutang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Volume penjualan kredit  

2. Syarat pembayaran bagi penjualan kredit 

3. Ketentuan tentang batas volume penjualan secara kredit 

4. Kebiasaan membayar para pelanggan kredit 

5. Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan 

Ahmad (1996:66) menyatakan piutang dipengaruhi oleh : 

1. Volume penjualan kredit  

2. Rata-rata periode antara penjualan dan penagihan, yang tergantung 

pada : 

a. Kondisi ekonomi 

b. Variabel kebijaksanaan kredit. 
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2.5.3. Biaya atas Piutang 

Dengan dilaksanakannya penjualan secara kredit yang kemudian 

menimbulkan terjadinya piutang maka perusahaan sebenarnya menanggung 

resiko akibat piutang, maka perusahaan sebenarnya menanggung resiko 

akibat piutang tersebut. Resiko akibat piutang adalah berupa biaya-biaya 

yang akan mengurangi besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. 

Biaya-biaya tersebut adalah : 

1. Biaya penghapusan piutang 

2. Biaya pengumpulan piutang 

3. Biaya administrasi 

4. Biaya sumber dana 

Dengan adanya biaya yang ditimbulkan tersebut, maka piutang harus 

dikelola dengan baik sehingga biaya-biaya yang ditimbulkan oleh piutang 

tersebut dapat diminimalkan. Beberapa kebijakan yang perlu diambil adalah 

penyaringan para pelanggan dan menaikkan tingkat perputaran piutang.  

2.5.4. Tingkat Perputaran Piutang 

Piutang sebagai bagian dari modal kerja, maka keadaannya akan selalu 

berputar dalam arti piutang itu akan tertagih pada saat tertentu, akan timbul 

lagi akibat penjualan kredit dan seterusnya. Jadi perputaran piutang adalah 

perputaran sejumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang pada satu 

periode akuntansi. Riyanto menyatakan tingkat perputaran piutang 

bergantung pada syarat pembayarannya. Tingkat perputaran piutang  
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(Receivable turnover) dapat diketahui dengan membagi jumlah kredit sales 

selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang (average turnover). 

Tingkat perputaran piutang yang tinggi menunjukkan cepatnya dana 

terikat dalam piutang atau dengan kata lain cepatnya piutang dilunasi oleh 

debitur. Makin tinggi tingkat perputaran piutang maka makin cepat pula 

piutang menjadi kas. Selain itu cepatnya piutang dilunasi menjadi kas 

bararti kas akan dapat digunakan kembali serta resiko kerugian piutang 

dapat diminimalkan. 

Adapun perputaran piutang dapat dicari dengan rumus :  

Penjualan Netto kredit 

Perputaran Piutang    = 

  Rata-rata Piutang 

Dengan diketahuinya tingkat perputaran piutang maka akan diketahui 

pula hari rata-rata pengembalian piutang, yaitu dengan membagi hari dalam 

satu tahun dengan piutangnya, rumusnya : 

       360 

Hari rata-rata pengembalian piutang = 

   Tingkat Perputaran Piutang 

Hari rata-rata pengembalian piutang digunakan untuk menilai efisiensi 

pengumpulan piutang. Untuk menilai efisiensi piutang maka perlu 

diperbandingkan dengan syarat pembayarannya. Pengumpulan piutang 

belum efisien apabila hari rata-rata pengembalian piutang tersebut lebih 

besar daripada syarat pembayarannya. 
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2.5.5. Manajemen Piutang 

Piutang korporasi pada umumnya merupakan bagian terbesar dari 

aktiva lancar serta bagian terbesar dari total aset korporasi. Akibat 

jumlahnya yang sangat besar, piutang ini akan dapat mempengaruhi 

kebijaksanaan korporasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan 

profitabilitas korporasi. Piutang terjadi karena adanya transaksi penjualan 

kredit, tujuan pengelolaan piutang ini adalah untuk meningkatkan volume 

penjualan kredit dan memperkecil kemungkinan timbulnya resiko rugi dari 

penjualan kredit itu. Dengan demikian setiap transaksi penjualan kredit 

harus diteliti kemampuan dan kebiasaan pembeli atau langganan yang 

bersangkutan (Widiyanti, 2003:113). Didalam kegiatan manajemen piutang 

mencakup kegiatan: 

1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang 

Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun 

berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan 

pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan para pelanggan 

membayar utangnya. Besarnya rencana piutang akan terpengaruh dari 

sejumlah resiko piutang berupa piutang yang tidak tertagih (piutang ragu-

ragu) yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. 

Disamping besarnya piutang maka dengan memperhatikan kebiasaan 

para pelanggan membayar utangnya dapat direncanakan pengumpulan 

piutang pada saat tertentu pada waktu  yang akan datang. 
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2. Pengendalian piutang 

Untuk melaksanakan pengendalian piutang secara ketat perlu 

dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyaringan pelanggan 

Untuk menekan serendah mungkin risiko kredit berupa tidak 

terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pembeli atau pelanggan 

perlu diadakan penyaringan langganan kredit dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1) Adanya suatu kesanggupan secara jujur untuk membayar kredit 

yang diterima oleh pelanggan. 

2) Adanya kemampuan dari pelanggan yang diukur secara subyektif 

oleh pihak perusahaan. 

3) Adanya ikatan atau jaminan untuk keamanan dari resiko kredit baik 

berupa surat-surat penting maupun benda yang ada nilainya dari 

pelanggan yang diberi kredit. 

b. Penentuan resiko kredit 

Langkah-langkah penentuan resiko kredit: 

1) Penentuan batas tertinggi resiko kredit. 

2) Mengadakan klasifikasi dari pelanggan. 

3) Seleksi para pelanggan tetap. 

c. Penentuan potongan-potongan 

Dalam memberikan rangsangan bagi pelanggan, agar membayar pada 

waktu yang ditetapkan, maka perlu diberikan potongan-potongan bagi 

pelanggan yang membayar pada batas waktu yang telah ditetapkan. 
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d. Pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit 

3. Penggunaan rasio-rasio terhadap piutang 

Disamping perbandingan antara utang dan rugi akibat adanya piutang 

tersebut, untuk membantu memutuskan apakah manajer akan memperketat 

atau memperlunak persyaratan penjualan kreditnya, maka dapat 

dipergunakan rasio-rasio keuangan. Perusahaan dapat membandingkan 

tingkat perputaran piutang dari perusahaan tertentu dengan perusahaan lain 

yang sejenis atau dalam kelompok industrinya. Apabila terdapat perbedaan 

yang mencolok terhadap kedua rasio itu maka perlulah diteliti lebih 

mendalam terhadap kebijaksanaan itu. 

2.6. Persediaan 

2.6.1. Pengertian Persediaan 

Persediaan barang secara umum digunakan untuk menunjukkan 

barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk tujuan dijual kembali 

atau digunakan untuk memproduksi barang yang akan dijual (Baridwan, 

2000:149). Persediaan sendiri dapat dibedakan menjadi persediaan 

perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan barang dagang 

adalah persediaan yang dibeli dengan tujuan akan dijual kembali. 

Sedangkan pada perusahaan manufaktur, persediaan terdiri atas persediaan 

bahan baku dan bahan penolong, supplies pabrik, barang dalam proses dan 

produk selesai. Menurut Gitosudarmo, persediaan merupakan bagian utama 

dari modal kerja merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami 

perubahan (Gitosudarmo, 2002:93). Senada dengan Gitosudarmo, Riyanto 
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(2001:70) juga menyatakan persediaan barang (inventory) sebagai elemen 

utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan 

berputar, dimana secara terus-menerus mengalami perubahan.    

2.6.2. Besar-kecilnya Persediaan dalam Perusahaan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi safety stock (jumlah persediaan) 

suatu perusahaan menurut Riyanto (2001:74) adalah sebagai berikut :  

1. Kebiasaan para reveransir menyerahkan barangnya kepada kita, apakah 

mereka bisa menyerahkan barangnya sesuai dengan skedul yang telah 

kita tentukan atau tidak. 

2. Besar kecilnya jumlah bahan mentah yang dibeli setiap saat 

3. Dapat diduga atau tidaknya dengan tepat kebutuhan bahan mentah 

untuk produksi 

4. Hubungan antara biaya penyimpanan di gudang di satu pihak dengan 

biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari kehabisan 

persediaan di pihak lain 

5. Sifat penyesuaian skedul produksi dengan pesanan ekstra 

6. Sifat saingan industri 

7. Hubungan antara biaya penyimpanan digudang dengan biaya kehabisan 

persediaan. 

Adanya investasi pada persediaan yang terlalu besar dibandingkan 

dengan kebutuhan akan memperbesar beberapa biaya, misalnya biaya 

penyimpanan persediaan, biaya perawatan gudang, risiko kerugian karena 

kerusakan, turunnya kualitas bahkan kehilangan. Semua biaya yang 
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berkaitan dengan persediaan tersebut akan menghambat peningkatan kinerja 

keuangan. Demikian pula sebaliknya apabila persediaan terlalu kecil 

dibandingkan kebutuhan juga akan menghambat kinerja keuangan. 

Kesalahan dalam penetapan besarnya investasi dalam persediaan akan 

menekan keuntungan perusahaan (Riyanto, 2001:69). 

2.6.3. Tingkat Perputaran Persediaan 

Perputaran persediaan mengukur perusahaan dalam memutar barang 

dagangannya dan menunjukkan hubungan antara barang yang diperlukan 

untuk menunjang atau mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan. 

Makin tinggi perputarannya berarti makin pendek waktu terikatnya modal 

dalam persediaan sehingga untuk memenuhi volume penjualan tertentu 

dengan naiknya perputaran dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil. 

(Munawir, 2001:77). Perputaran ini menunjukkan berapa  kali jumlah 

persediaan barang dagangan diganti dalam waktu setahun (dijual atau 

diganti). 

Adapun perputaran persediaan dapat diukur dengan rumus: 

Harga Pokok Penjualan 

Perputaran Persediaan    =  

  Rata-rata Persediaan 

Melalui tingkat perputaran persediaan, akan kita ketahui pula hari 

”rata-rata barang disimpan didalam gudang” yaitu dengan membagi hari 

dalam satu tahun dengan perputaran persediaan. Rumusnya adalah : 
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   360 

Hari rata-rata disimpan digudang = 

         Tingkat Perputaran Persediaan 

Hari rata-rata barang disimpan digudang akan bermanfaat untuk 

menilai efisiensi dalam persediaan. Penilaian tingkat efisiensi persediaan ini 

dilakukan dengan cara membandingkan standar lama penyimpanan 

persediaan yang digunakan atau dengan perusahaan lain yang sejenis.  

2.6.4. Manajemen Persediaan 

Persediaan barang mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting 

bagi korporasi. Berbagai macam ragam barang yang ada, seperti bahan 

baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dimana korporasi 

melakukan penyimpanan dengan berbagai macam alasan. Dalam 

menentukan kebijaksanaan tingkat persediaan barang perlu diketahui faktor-

faktor yang mempengaruhinya yaitu: 

1. Biaya persediaan barang (inventory cost) 

2. Seberapa besar permintaan barang oleh pelanggan dapat diketahui? 

Apabila permintaan barang dapat diketahui, maka korporasi dapat 

menentukan barang dalam suatu periode.  

3. Lama penyerahan barang antara saat dipesan dengan barang tiba atu 

disebut sebagai lead time atau delivery time. 

4. Terdapat atau tidak ada kemungkinan untuk menunda pemenuhan 

pesanan dari pembeli atau disebut sebagai backlogging. 
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5. Kemungkinan diperolehnya diskon atas pembelian dalam jumlah yang 

besar. 

Pada dasarnya persediaan meliputi 3 macam yang utama, adalah: 

1. Persediaan bahan mentah 

2. Persediaan bahan setengah jadi 

3. Persediaan barang jadi 

Ketiga macam persediaan dalam satu periode akan mengalami 

perputaran yang berbeda-beda, dan tinggi rendahnya tingkat perputaran 

persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar-

kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. 

2.7. Hubungan antara Pengendalian Biaya, Perputaran Kas, Perputaran 

Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Rentabilitas Ekonomi 

Salah satu fungsi penting dalam manajemen adalah pengendalian 

yang merupakan proses yang digunakan manajemen untuk pengukuran dan 

perbaikan terhadap pelaksanaan dengan membandingkan antara hasil yang 

dicapai dengan sasaran yang ingin dicapai. Pengendalian ini dimaksudkan 

agar koperasi mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan 

baik. Efektif tidaknya pengendalian dari suatu koperasi tercermin saat 

perolehan SHU periode yang bersangkutan (Sutrisno dan Kusriyanto, 1994: 

15). Salah satu pengendalian yang harus dilakukan koperasi adalah 

pengendalian biaya, karena banyak KPRI yang macet dan bangkrut 

disebabkan tidak memperhatikan kenaikan biaya di luar kemampuan 

merealisasikan pendapatannya melalui penjualan. Meningkatnya biaya 
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ternyata, semakin mengurangi kemungkinan untuk memperoleh laba atau 

SHU. Oleh karena itu, agar laba tetap stabil sehingga koperasi dapat hidup 

dan beroperasi, maka manajemen harus mengurangi dan mengendalikan 

biaya tanpa harus mengurangi kualitas dan kuantitas produk yang ditetapkan 

(Sutrisno dan Kusriyanto, 1994:15).  

Modal kerja didalam suatu perusahaan selalu mengalami perputaran. 

Modal kerja merupakan bagian modal secara keseluruhan dalam 

perusahaan. Modal kerja beserta komponennya, yaitu : kas, piutang dan 

persediaan perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kelancaran dan 

kelangsungan perusahaan. Keseimbangan kebutuhan perusahaan akan 

modal kerja perlu diperhitungkan. Perputaran modal kerja diharapkan terjadi 

dalam jangka waktu yang relatif pendek, sehingga modal yang ditanamkan 

cepat kembali. 

Perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan dalam 

rasio keuangan termasuk dalam rasio aktivitas. Menurut James (2005:212) 

rasio aktivitas juga disebut rasio efisiensi atau perputaran, mengukur 

seberapa efektif perusahaan menggunakan berbagai aktivanya. Beberapa 

aspek analisis aktivitas sangatlah dekat hubungannya dengan analisis 

likuiditas dan analisis profitabilitas atau rentabilitas.  

Tingkat perputaran kas menunjukkan kecepatan perubahan kembali 

aktiva lancar menjadi kas melalui penjualan. Tingkat perputaran piutang 

menunjukkan kecepatan pelunasan piutang menjadi kas kembali. Sedangkan 

tingkat perputaran persediaan menunjukkan kecepatan digantinya 
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persediaan barang dagangan melalui penjualan, baik penjualan tunai 

maupun secara kredit.  Riyanto (2001:95) Perputaran kas adalah 

perbandingan antara penjualan dengan jumlah kas rata-rata, tingkat 

perputaran kas merupakan ukuran efisiensi penggunaan kas yang dilakukan 

oleh perusahaan, semakin tinggi perputaran kas akan semakin baik karena 

semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya yang akan meningkatkan 

rentabilitas. Tinggi rendahnya tingkat perputaran piutang mempunyai efek 

langsung terhadap besar-kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. 

Semakin tinggi perputarannya berarti semakin pendek waktu terikatnya 

modal dalam piutang tersebut, yang mencerminkan adanya efisiensi dalam 

penggunaan modal kerjanya sehingga tingkat rentabilitas yang tinggi akan 

dicapai (Munawir, 2001:76).  

Tingkat perputaran persediaan barang dagangan merupakan ratio 

antara jumlah harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan yang 

dimiliki oleh perusahaan, tingkat perputaran persediaan menunjukkan 

berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam arti dibeli 

atau dijual kembali dalam satu tahun, untuk dapat mencapai tingkat 

perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan 

secara teratur dan efisien, dengan tingkat perputaran persediaan yang tinggi 

berarti menunjukkan tingkat penjualan yang tinggi pada perusahaan, dengan 

tingkat perputaran persediaan yang tinggi berarti resiko kerugian dan biaya 

terhadap persediaan dapat diminimalkan, semakin tinggi tingkat 
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perputarannya maka rentabilitas yang diperoleh juga semakin besar 

(Munawir, 2001:77).  

 

2.7.1. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

Nama Judul Penelitian Variabel 
Bebas 

Sampel dan teknik Hasil Penelitian 

Misrofah 
(2005) 

Pengaruh Efektivitas 
Pengendalian Biaya 
dan Perputaran 
Modal Kerja terhadap 
Rentabilitas pada 
KPRi di Kabupaten 
Pemalang tahun 
2001- 2003 

1. Efektivitas 
Pengendalian 
Biaya (X 1 ) 

2. Perputaran 
Modal Kerja  
(X 2 ) 

1. Sampel : 14 koperasi 
dengan cara purposive 
sampling selama 3 
tahun 

2. Teknik : Analisis 
deskriptif kualitatif, 
Analisis Regresi 
Berganda dan Analisis 
Regresi Stepwise  

Secara parsial  perputaran 
modal kerja tidak  
berpengaruh terhadap 
rentabilitas Dibuktikan 
dengan nilai signifikan 
0,427 > 0,05, maka hasil 
uji dinyatakan bahwa Ho 
terima sehingga dapat 
dikatakan bahwa Ho 
ditolak 

 Eva 
Jaariyatul 
Usna  
(2006) 

Pengaruh Efektivitas 
Pengendalian Biaya 
dan Perputaran 
Modal Kerja 
Terhadap Rentabilitas 
Pada KPRI di 
Kabupaten Kudus 
Tahun 2004 -2005 
 

1. Efektivitas 
Pengendalian 
Biaya (X 1 ) 

2. Perputaran 
Modal Kerja 
(X 2 ) 

1. Sampel : 17 koperasi 
dengan menggunakan 
teknik Purposive 
Sampling 

2. Teknik : Analisis 
deskriptif dan regresi 
linier berganda 

Secara parsial efektivitas  
pengendalian biaya 
berpengaruh terhadap 
rentabilitas sedangkan 
perputaran modal kerja 
tidak berpengaruh 
terhadap rentabilitas 
ekonomi 

Purba 
Kusumaw
ardani 
(2007) 

Pengaruh Efisiensi 
Pengendalian Biaya 
dan Perputaran  
Modal Kerja 
Terhadap Rentabilitas 
pada KPRI Kota 
Semarang Tahun 
2005 

1. Efisiensi 
Pengendal
ian Biaya 
(X 1 ) 

2. Perputara
n Modal 
Kerja 
(X 2 ) 

1. Sampel 30 koperasi 
dengan teknik random 
sampling atau acak 
dari seluruh KPRI 
yang terdaftar dan ada 
di Kota Semarang pada 
tahun 2005  

2. Teknik : Analisis 
deskriptif dan Analisis 
Regresi Berganda 

 Secara simultan efisiensi 
pengendalian biaya dan 
perputaran modal kerja 
berpengaruh terhadap 
rentabilitas dengan R 
square sebesar 21,7% dan 
selebihnya dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak 
diteliti 
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Deki 
Krisna 
(2008) 

Pengaruh Efisiensi 
Pengendalian Biaya 
dan Tingkat 
Perputaran  Modal 
Kerja Terhadap 
Rentabilitas pada 
KPRI Kota Semarang  
Tahun 2005 -2006 

1. Efisiensi 
Pengendalian 
Biaya (X 1 ) 

2. Perputaran 
Modal Kerja 
(X 2 ) 

1. Sampel : 27 koperasi  
dengan teknik 
purposive sampling 

2. Teknik : Analisis 
deskriptif, Uji 
Asumsi Klasik, 
Metode Analisis 
Statistik 

Secara Simultan 
efektivitas pengendalian 
biaya dan tingkat 
perputaran modal kerja 
berpengaruh terhadap 
rentabilitas ekonomi 
sebesar R Square 67,8% 
dan selebihnya yaitu 
sebesar 32,2%  
dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak diteliti 

Sri 
Mutofiah 
(2004) 

Pengaruh Perputaran 
Modal Kerja 
Terhadap Rentabilitas 
Ekonomi pada KPRI 
di Kota Semarang 
taun 1999-2001 

Modal Kerja 
yang terdiri 
dari 
Perputaran 
kas, 
Perputaran 
Piutang dan 
Perputaran 
Persediaan 

1. Sampel : 13 KPRI di 
kota Semarang 
dengan mengambil 
data laboran 
keuangan selama 3 
tahun dengan teknik 
random. 

2. Teknik : analisis 
diskriptif, analisis 
linear berganda dan 
uji asumsi klasik. 

tidak ada pengaruh secara 
signifikan baik secara 
parsial maupun simultan. 

 

Berbagai penelitian rentabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti- 

peneliti sebelumnya seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Purba 

(2007) dan Deki (2008) bawasannya variabel bebas yang ia teliti 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.  Tetapi penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti lain yaitu Misrofah (2005), Eva (2006) 

dan Mutofiah (2004) memberikan hasil yang berbeda. Penelitian yang 

mereka lakukan menghasilkan hasil yang bertolak belakang dari penelitian 

yang lainnya bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian mereka, ini 

bisa disebabkan oleh variabel bebasnya yang berbeda maupun objek 

penelitiannya. Berdasar penelitian yang hasilnya tidak konsisten tersebut 

peneliti sekarang mencoba untuk menguji kembali penelitian tentang 



 

 

48

rentabilitas dengan menggunakan variabel bebas yang berupa 

pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan dengan variabel terikatnya adalah rentabilitas ekonomi berikut 

kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat.  

 

2.8. Kerangka Berpikir 

Keberadaan rentabilitas yang tinggi pada perusahaan atau koperasi 

merupakan hal yang sangat penting. Koperasi harus mampu menghasilkan 

laba untuk keberlangsungan usahanya serta memajukan kesejahteraan 

anggotanya, adanya rentabilitas yang tinggi, koperasi mampu memenuhi 

kewajiban-kewajibannya secara efektif/tepat waktu dan mampu membiayai 

kegiatan operasionalnya. Penggunaan biaya-biaya tersebut harus 

dikendalikan, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal atau dengan kata 

lain laba yang dicapai tinggi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh 

Mulyadi (1991: 11) bahwa dalam usaha bermotif laba maupun tidak 

bermotif laba, manajemen selalu berusaha agar nilai keluaran lebih tinggi 

dari masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan laba/SHU. Artinya 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut harus mampu menghasilkan 

keluaran atau laba yang lebih tinggi. Seperti halnya penelitian yang 

dilakukan oleh Purba (2007) pada KPRI Semarang yang hasilnya bahwa 

pengendalian biaya baik secara simultan maupun parsial berpengaruh 

terhadap rentabilitas. 



 

 

49

Selain biaya-biaya untuk memperlancar dan meningkatkan usaha, 

perusahaan (koperasi) membutuhkan modal yaitu modal kerja. Modal kerja 

ini sangat penting di dalam mengoptiomalkan pendapatan dan menjaga 

kelangsungan hidup koperasi. Perputaran modal kerja tersebut meliputi 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. 

Rentabilitas Tingkat perputaran kas yang tinggi menunjukkan kas 

yang diperoleh koperasi akan relatif besar sehingga tingkat rentabilitas 

ekonomi yang diperoleh koperasi relatif tinggi atau meningkat sebaliknya 

jika perputaran kas rendah maka kas yang diperoleh koperasi akan relatif 

kecil sehingga tingkat rentabilitas ekonomi yang diperoleh koperasi relatif 

rendah, tingkat perputaran kas yang tinggi menandakan bahwa volume 

penjualan dan pendapatan tinggi yang berarti koperasi dapat mencapai laba 

tinggi, sebaliknya jika perputaran kas rendah menandakan volume 

pendapatan dan penjualan yang terjadi juga rendah atau banyak dana yang 

tertanam dalam kas menganggur, jika kas terlalu besar jumlahnya tidak 

digunakan untuk invesatasi yang produktif maka koperasi akan 

mendapatkan tingkat rentabilitas ekonomi yang rendah.  

 Teori yang dikemukakan oleh guthman dalam bukunya Riyanto 

(2001:94) menyatakan bahwa jumlah kas yang ada di perusahaan yang well 

financed hendaknya tidak kurang dari 5% - 10% dari aktiva lancar. Jumlah 

kas ini dapat dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Perbandingan 

antara penjualan dan jumlah kas rata–rata ini menunjukkan tingkat 

perputaran kas, semakin tinggi perputarannya akan semakin baik karena 

semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya yang akan meningkatkan 

tingkat rentabilitasnya. Tingkat likuiditas yang tinggi tidak berarti bahwa 
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perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang 

sangat besar karena makin besarnya kas berarti makin banyaknya uang yang 

menganggur sehingga akan memperkecil profitabilitas (Riyanto, 2001:94). 

 Perputaran piutang yang tinggi bisa ditunjukkan dengan cepatnya 

piutang dilunasi atau kembali menjadi kas, semakin cepat pengembalian 

piutang tersebut maka semakin pendek waktu terikatnya modal dalam 

piutang tersebut sehingga tingkat rentabilitas yang tinggi dapat dicapai, 

begitu juga sebaliknya apabila tingkat pengembalian piutang lama maka 

semakin panjang waktu terikatnya modal dalam piutang sehingga tingkat 

rentabilitas yang akan dicapai semakin kecil, tingkat perputaran piutang 

yang tinggi disatu sisi akan menghasilkan jasa pinjaman atau laba dalam 

jumlah yang besar sedangkan pada sisi lain adalah meminimalkan biaya.  

Munawir (2004:75) menyatakan bahwa piutang yang dimiliki suatu 

perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan 

kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai 

dengan menghitung tingkat perputaran piutang, makin tinggi ratio (turn 

over) menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah, 

sebaliknya kalau ratio semakin rendah berarti ada over investment dalam 

piutang sehingga memerlukan analisa lebih lanjut, tinggi rendahnya tingkat 

perputaran piutang mempunyai efek langsung terhadap besar kecilnya 

modal yang diinvestasikan dalam piutang, semakin tinggi perputarannya 

berarti semakin pendek waktu terikatnya modal dalam piutang tersebut, 

yang mencerminkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal kerjanya 

sehingga tingkat rentabilitas yang tinggi dapat dicapai. Berdasarkan 

pemahaman diatas, maka tinggi rendahnya tingkat perputaran piutang akan 
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mempengaruhi laba yang akan dicapai koperasi, semakin tinggi laba yang 

diperoleh maka  semakin tinggi pula tingkat rentabilitasnya. 

 Perputaran persediaan yang tinggi ditunjukkan dengan cepatnya 

volume penjualan, semakin cepat volume penjualan persediaan maka 

semakin cepat pula dana tersebut kembali sehingga dana yang dibutuhkan 

relatif kecil dan persediaan tidak terlalu menumpuk digudang, dari volume 

penjualan yang cepat tersebut maka rentabilitas yang dicapai semakin tinggi 

pula. Jika perputaran persediaan rendah ini berarti menunjukkan bahwa 

koperasi terlalu banyak menyimpan persediaannya, kelebihan persediaan 

menunjukkan koperasi tidak produktif dalam mengelola persediaan, selain 

itu dimungkinkan juga koperasi menyimpan barang-barang yang rusak atau 

usang. Sebaliknya semakin tinggi perputaran persediaan berarti semakin 

cepat kembalinya dana, sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen 

persediaan yang efektif dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada 

keuntungan persediaan (Subagya, 1997:26).  

 Munawir (2004:77) menyatakam bahwa tingkat perputaran 

persediaan merupakan ratio antara jumlah harga pokok penjualan dengan 

rata–rata persediaan yang dimiliki perusahaan. Tingkat perputaran 

persediaan menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan 

diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali dalam waktu satu tahun. Untuk 

dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan 

perencanaan dan pengawasan persediaan secara teratur dan efisien. Tingkat 

perputaran persediaan yang tinggi berarti menunjukkan tingkat penjualan 

yang tinggi pada perusahaan. Hal tersebut menunjukkan resiko kerugian dan 
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biaya terhadap persediaan dapat diminimalkan, semakin tinggi tingkat 

perputarannya maka rentabilitas yang diperoleh juga semakin besar.  

 Berdasarkan hal tersebut, maka semakin efektif pengendalian biaya 

dan semakin cepat perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran 

persediaan, maka dapat dikatakan semakin efisien dana yang ditanamkan 

dalam modal koperasi tersebut dengan ditandai dengan perolehan sisa hasil 

usaha (SHU) yang tinggi, semakin tinggi SHU yang diperoleh koperasi 

maka secara langsung akan meningkatkan rentabilitas ekonomi koperasi 

tersebut. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan dapat 

meningkat apabila biaya dapat dikendalikan secara efektif dan efisien 

didukung perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan  

yang tinggi. 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2.9. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai 

suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan 

merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi ( Natsir, 2003:151). 

Berdasarkan kerangka kerangka teoritis di atas, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1 : “Ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian biaya, perputaran 

kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) di Kota Semarang tahun 2007 secara simultan”.  

H2 : “Ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian biaya, perputaran 

kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap 

rentabilitas ekonomi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) di Kota Semarang tahun 2007 secara parsial”. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi Penelitian 

Populasi  yang diambil dalam penelitiaan ini adalah Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia  (KPRI) di Kota Semarang sebanyak 70 

koperasi yang aktif dalam PKPRI dan tersebar diseluruh Wilayah Kota 

Semarang pada tahun 2007. 

Tabel 3.1 
Daftar populasi penelitian 
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Keterangan Koperasi di Semarang Koperasi yang 
aktif 

Tidak melaksanakan 
RAT 

Melaksanakan 
RAT 

jumlah 130 70 38 32 
 

3.1.2. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini tehnik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian  adalah Purposive Sampling atau sampel bertujuan. Tehnik 

ini memilih kelompok target tertentu yang dapat memberikan informasi.   

Beberapa kriteria pertimbangan yang digunakan antara lain: 

1. Telah melaksanakan RAT selama 2 tahun berturut-turut 

2. Mempunyai laporan keuangan lengkap 

Berdasar kriteria pertimbangan diatas sampel yang diambil dalam 

penelitian sebanyak 32 koperasi. Adapun 32 koperasi tersebut, yaitu: 

 

 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Nama KPRI Alamat 

1 Widya Lestari Jl. Mentri Supeno No. 2  

2 Putra Sejahtera Jl. Sidodadi Barat No. 8 

3 Teratai Jl. DI Panjaitan No. 58  

4 Dwija Usaha Jl. Raya Mijen  Semarang 

5 Bhakti Citra  Jl. Coaster No. 1-3 

6 Nusantara IAIN Walisongo Jl. Walisongo No. 9 Tugu Rejo  

7 UU. Mardi Santoso  Jl. Raya Gunung Pati 

8 Serba Usaha Gemi  Jl. Pemuda 135 

9 Manunggal Sejahtera Jl. Patimura No. 9 
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10 Bina Gizi  Jl. Wolter Monginsidi 115 

11 Bina Gatra Jl. Pemuda 134 

12 Pustaka  Jl. Sriwijaya No. 29 A 

13 Kokapura Ah. Yani  Jl. Bandara A Yani  

14 Bina Citra Husada Jl. Dr. Sutomo No 16 

15 Tulus Karya  Jl. Untung Suropati Manyaran  

16 Handayani Jl. Kelud Utara  

17 Angkasa Jl. Jend. A Yani No. 144 - 146 

18 Serba Usaha  Jl. Genuksari Genuk 

19 Bhakti Praja  Jl. Mentri Supeno No. 2 

20 Lapas Klas I Jl. Kedung Pane Raya 

21 Koperkap Perumka Jl. Petek 42 

22 Tirta Usaha  Jl. Madukoro Blok AA / BB No. 1c 

23 Sejahtera BLKI Jl. Bridgen Sudiarto No 118 

24 Balai Besar POM  Jl. Madukoro Blok AA PRPP 

25 Baita Bhakti  Jl. Krokosono Tanah Mas 

26 Serba Usaha SMP 20 Jl. Gebangsari Genuk 

27 Bangun Sejahtera Jl. Pelem kueni I / 3 Tugu Rejo 

28 Dwija Raharja Jl. Walisongo Tugu 

29 Kopel Dolog  Jl. Abd Raman Saleh 

30 Mitra Perkasa  Jl. Untung Suropati Barat 

31 Pengayoman  Jl. Ki Mangunsarkoro No. 36 

32 Bahtera Jl. Pemuda No. 79 
 

3.1.3. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah obyek penelitian yang diduga secara bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

terdiri dari empat variabel : 

a. Pengendalian Biaya 

Rumus untuk menghitung pengendalian biaya adalah sebagai berikut: 

100% 
  tan

    % X
BrutolOperasionaPendapa

UsahaBiayaTotalUsahaBiaya =  
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Biaya Usaha = Biaya Karyawan + Biaya Operasional + Overhead Cost 

Paid 

Pengendalian biaya usaha dapat dihitung dengan rumus: 

% pengendalian biaya = % total biaya usaha yang dicapai –  

% biaya usaha standar 

b. Perputaran Kas 

 Rumus untuk menghitung tingkat perputaran kas adalah sebagai 

berikut : 

Penjualan 
         Perputaran kas = 

         Rata-rata Kas   
c. Perputaran Piutang 

Rumus untuk menghitung tingkat perputaran piutang adalah sebagai 

berikut : 

Penjualan Netto kredit 
         Perputaran Piutang    = 

   Rata-rata Piutang 
 

d. Perputaran Persediaan 

Rumus untuk menghitung tingkat perputaran persediaan adalah sebagai 

berikut : 

          Harga Pokok Penjualan 
              Perputaran Persediaan = 

          Rata-rata Persediaan  
 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel Terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Rentabilitas Ekonomi ( 

Return On InvestmentROI.) Rumus yang digunakan untuk mengetahui 
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besar-kecilnya rentabilitas ekonomi dapat dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

100% X  /ROI %
UsahaModal

PajakSebelumLabaSHU
=  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor 

cukup penting yang mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi dan data yang digunakan adalah data 

sekunder. Metode dokumetasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 

sumber-sumber tulisan, catatan kaitannya dengan biaya usaha, modal kerja 

dan besarnya rentabilitas yang ada diperoleh dari laporan keuangan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kota semarang. Data sekunder 

merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari sumbernya dan kita bisa 

langsung memakainya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa neraca 

dan laporan laba/ rugi.  

3.3. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisis, data dapat diberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Natsir, 2003:346). Analisia 

data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka 

penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi:  

1) Uji Hipotesis  

a. Uji Simultan (F-test)  
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Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari 

suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. 

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas yang 

didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 

Statistik Parametrik (Santoso, 2004: 168) sebagai berikut: 

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

Tingkat signifikasi dari uji F dapat dilihat pada hasil 

pengolahan dari program SPSS pada tabel ANOVA kolom sig 

atau significance 

b. Uji Parsial (t-test) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu 

pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran piutang, dan 

perputaran modal kerja terhadap rentabilitas yang merupakan 

variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis secara 

simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga 

didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data (Santoso, 2004: 168) sebagai berikut: 

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 
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2) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model 

regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan 

representatif. Ada tiga pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu: 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas dimaksudkan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen) (Ghozali, 2001:57). Apabila terjadi korelasi antara 

variabel bebas, maka terdapat problem multikolieritas di dalam 

model regresi dapat dideteksi melalui hal-hal sebagai berikut 

(Ghozali, 2001:57): 

1. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 

bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

terikat. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar 

variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi yang multikolinieritas. 

3. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Gejala multikolinieritas tidak 

terjadi jika tolerance lebih besar dari 10% atau nilai variance 

inflation factor lebih kecil dari 10. 

b. Uji Heterokesdastisitas 
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Uji Heterokedastisitas ditujukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskesdastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2002: 69). Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot 

antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID) di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Dasar 

analisis dari uji heteroskesdastis melalui grafik plot adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 
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memiliki distribusi normal atau tida normal.  (Ghozali, 2001: 74). 

Uji normalitas data dapat dilihat dengan memperlihatkan 

penyebaran data (titik) pada normal P Plot of regression standized 

residual variable independent, dimana: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normal. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian 

Data yang di gunakan berasal dari Laporan Keuangan 32 KPRI di 

Kota Semarang selama tahun 2007 yang terpilih sebagai sampel penelitian. 

Dari data tersebut kemudian dihitung rasio pengendalian biaya dan modal 

kerja serta rasio rentabilitas ekonomi. 

4.1.1.1. Pengendalian Biaya 

Pengendalian biaya pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1. Pengendalian Biaya pada KPRI di Kota Semarang Tahun 2007 
Pengendalian Biaya No Nama KPRI Total Biaya POB Std Realisasi (%) 

1 Widya Lestari 51.219.610,00 74.268.781,00 65% 68,97 
2 Putra Sejahtera 64.722.300,00 78.302.900,00 65% 82,66 
3 Teratai 79.045.500,00 173.324.724,00 65% 45,61 
4 Dwija Usaha 272.156.314,00 342.244.083,00 65% 79,52 
5 Bhakti Citra  382.239.507,78 543.137.516,04 65% 70,38 
6 Nusantara IAIN Walisongo 165.063.023,00 214.726.357,00 65% 76,87 
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7 UU. Mardi Santoso  210.343.410,00 276.843.280,00 65% 75,98 
8 Serba Usaha Gemi  160.499.034,84 226.623.095,84 65% 70,82 
9 Manunggal Sejahtera 212.475.676,00 359.612.957,00 65% 59,08 

10 Bina Gizi  10.239.600,00 24.742.342,80 65% 41,38 
11 Bina Gatra 724.297.188,00 1.164.116.025,00 65% 62,22 
12 Pustaka  29.073.371,36 71.640.848,27 65% 40,58 
13 Kokapura Ah. Yani  2.048.690.801,00 2.616.970.671,00 65% 78,28 
14 Bina Citra Husada 2.341.813.298,95 3.065.539.113,00 65% 76,39 
15 Tulus Karya  391.775.877,00 786.021.664,00 65% 49,84 
16 Handayani 3.358.102.482,00 4.600.174.387,00 65% 73,00 
17 Angkasa 46.799.000,00 65.319.200,00 65% 71,65 
18 Serba Usaha  2.028.841.623,67 3.641.941.261,00 65% 55,71 
19 Bhakti Praja  2.568.753.200,00 2.855.752.491,94 65% 89,95 
20 Lapas Klas I 53.661.150,00 117.807.075,00 65% 45,55 
21 Koperkap Perumka 468.188.717,00 917.973.869,00 65% 51,00 
22 Tirta Usaha  418.159.694,00 593.500.604,00 65% 70,46 
23 Sejahtera BLKI 59.869.797,00 79.523.777,77 65% 75,29 
24 Balai Besar POM  88.032.109,00 188.472.096,00 65% 46,71 
25 Baita Bhakti  46.625.720,00 60.676.900,00 65% 76,84 
26 Serba Usaha SMP 20 33.063.517,50 44.176.808,50 65% 74,84 
27 Bangun Sejahtera 5.947.500,00 13.931.176,00 65% 42,69 
28 Dwija Raharja 204.042.900,00 275.632.500,00 65% 74,03 
29 Kopel Dolog  145.760.833,00 460.700.656,79 65% 31,64 
30 Mitra Perkasa  3.500.000,00 4.009.800,00 65% 87,29 
31 Pengayoman  118.377.420,00 158.036.369,33 65% 74,91 
32 Bahtera 46.743.600,00 55.883.955,00 65% 83,64 

Rata-rata    68,43%  
Sumber  : Lap. Keuangan yang sudah diolah  

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa pengendalian biaya pada 

KPRI di kota Semarang pada tahun 2007 memiliki variasi efisien dan tidak 

efisien, dengan melihat standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi 

bahwa koperasi dikatakan efisien apabila pengendalian biaya di bawah 65%. 

Rata-rata rasio pengendalian biaya yang dicapai pada koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kota Semarang tahun 2007 adalah 

sebesar 68,43%. Realisasi rasio pengendalian biaya tertinggi atau yang 

paling efisien adalah 31,64% yang dicapai oleh KPRI l Dolog, sedangkan 

rasio pengendalian biaya terendah atau yang paling tidak efisien sebesar 

89,95% yang dimiliki oleh KPRI Bhakti Praja. Sebagian atau seluruh 

sampel yang diambil oleh peneliti, tak semuanya memiliki tingkat 

pengendalian biaya yang efektif. Dari 32 buah sampel KPRI yang diambil di 

kota Semarang pada tahun 2007 yang digunakan oleh peneliti sebesar 20 
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buah KPRI atau (+ 60%) dari total sampel memiliki kriteria tidak efesien 

karena melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi sebesar 

65%, sedangkan sisanya sebanyak 12 buah KPRI atau (+ 40%) dari total 

sampel memiliki tingkat pengendalian biaya yang cukup baik. 

4.1.1.2. Perputaran Kas 

Perputaran kas adalah perputaran sejumlah modal yang tertanam 

dalam kas dan bank dalam satu periode akuntansi. Perputaran Kas KPRI 

Semarang tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.2 

Tingkat Perputaran Kas pada KPRI  

Di Kota Semarang Tahun 2007 

No Nama KPRI 
Tahun 

2007 (Kali) 

1 Widya Lestari 2,73 
2 Putra Sejahtera 2,59 
3 Teratai 4,05 
4 Dwija Usaha 6,15 
5 Bhakti Citra 0,41 
6 Nusantara IAIN Walisongo 3,85 
7 UU Mardi Santosa 1,21 
8 Serba Usaha Gemi 4,26 
9 Manunggal Sejahtera 1,39 

10 Bina Gizi 3,98 
11 Bina Gatra 2,36 
12 Pustaka 4,02 
13 Kokapura Ah.Yani 6,34 
14 Bina Citra Husada 1,57 
15 Tulus Karya 4,07 
16 Handayani 2,67 
17 Angkasa 2,17 
18 Serba Usaha  2,27 
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19 Bhakti Praja 4,50 
20 Lapas Klas 1 9,26 
21 Koperkap Perumka 2,16 
22 Tirta Usaha 2,35 
23 Sejahtera BLKI 0,86 
24 Balai Besar POM 0,45 
25 Baita Bhakti 0,05 
26 Serba Usaha SMP 20 6,86 
27 Bangun Sejahtera 0,97 
28 Dwija Raharja 5,12 
29 Kopel Dolog 9,28 
30 Mitra Perkasa 2,92 
31 Pengayoman 1,60 
32 Bahtera 1,22 

Rata-rata  3,24 
  Sumber : Laporan RAT KPRI di Kota Semarang tahun 2007 

 

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa selama tahun 2007 tingkat 

perputaran kas tertinggi terjadi pada Kopel Dolog sebesar 9,28 kali 

pertahun. Ini berarti bahwa kas yang tertanam pada modal terkumpul 

kembali dalam waktu 38,8 hari. Tingkat perputaran kas ini diperoleh karena 

penjualan yang dicapai oleh KPRI Kopel Dolog selama tahun 2007 adalah  

Rp.429.971.625,00 sedangkan jumlah kas dan bank sebesar 

Rp.12.969.616,08 

Pada tabel 4.1 tersebut juga diketahui bahwa selama tahun 2007 

tingkat perputaran kas terendah terjadi pada KPRI Baita Bhakti sebesar 0,05 

kali pertahun. Ini berarti bahwa kas yang tertanam pada modal terkumpul 

kembali dalam waktu 7200 hari. Tingkat perputaran kas ini diperoleh karena 

penjualan yang dicapai KPRI Baita Bhakti selama tahun 2007 adalah 

Rp.159.800,00 ,jumlah kas dan bank sebesar Rp.27.489,111,24 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas juga dapat diketahui bahwa perputaran 

kas KPRI di Kota Semarang sebesar 3,24 kali. Ini berarti pula bahwa kas 

yang tertanam dalam modal terkumpul kembali dalam waktu 111,11 hari. 

4.1.1.3. Perputaran Piutang 

Tingkat perputaran piutang merupakan perbandingan jumlah dari 

penjualan kredit bersih dengan jumlah rata-rata piutan. Perputaran Piutang 

KPRI Semarang tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.3 

Tingkat Perputaran Piutang pada KPRI  

Di Kota Semarang Tahun 2007 

No Nama KPRI 
Tahun 

2007 (Kali) 

1 Widya Lestari 0,61 
2 Putra Sejahtera 0,61 
3 Teratai 4,00 
4 Dwija Usaha 2,80 
5 Bhakti Citra 3,59 
6 Nusantara IAIN Walisongo 0,93 
7 UU Mardi Santosa 0,19 
8 Serba Usaha Gemi 0,28 
9 Manunggal Sejahtera 0,22 

10 Bina Gizi 0,09 
11 Bina Gatra 0,11 
12 Pustaka 3,23 
13 Kokapura Ah.Yani 0,92 
14 Bina Citra Husada 0,16 
15 Tulus Karya 0,17 
16 Handayani 4,30 
17 Angkasa 0,45 
18 Serba Usaha  0,22 
19 Bhakti Praja 0,23 
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20 Lapas Klas 1 0,67 
21 Koperkap Perumka 1,64 
22 Tirta Usaha 0,97 
23 Sejahtera BLKI 0,04 
24 Balai Besar POM 0,14 
25 Baita Bhakti 0,04 
26 Serba Usaha SMP 20 0,26 
27 Bangun Sejahtera 1,85 
28 Dwija Raharja 0,19 
29 Kopel Dolog 1,23 
30 Mitra Perkasa 0,76 
31 Pengayoman 0,26 
32 Bahtera 1,83 

Rata-rata  1,03 
  Sumber : Laporan RAT KPRI di Kota Semarang tahun 2007 

 

Berdasar tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa KPRI Handayani tahun 

2007 memiliki tingkat perputaran piutang tertinggi yaitu sebesar 4,30 kali 

pertahun. Hal ini berarti piutang KPRI Handayani akan terkumpul dalam 

waktu 83,72 hari atau sekitar 84 hari. Tingkat perputaran piutang ini 

diperoleh karena penjualan kredit yang dicapai oleh KPRI Handayani 

selama tahun 2007 adalah Rp.341.340.300,00 sedangkan piutangnya adalah 

sejumlah Rp.216.505.315. Tingkat perputaran piutang terendah terdapat 

pada KPRI Baita Bhakti yaitu sebesar 0,04 kali pertahun. Hal ini berarti 

piutang KPRI Baita Bhakti akan terkumpul dalam waktu 9000 hari. Tingkat 

perputaran piutang ini diperoleh karena  penjualan kredit yang dicapai oleh 

Baita Bhakti selama tahun 2007 adalah Rp.7.417.600,00 sedangkan 

piutangnya adalah sejumlah Rp.167.906.309,00 

Rata-rata perputaran piutang di KPRI Kota Semarang selama tahun 

2007 adalah 1,03 kali. Ini berarti pula bahwa rata-rata piutang yang tertanam 
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dalam modal dapat terkumpul kembali dalam waktu 349,51 hari atau sekitar 

350 hari,  dibandingkan dengan jangka waktu pengembalian piutang KPRI 

di Kota Semarang yang rata-rata adalah tahunan, maka dapat dikatakan 

bahwa tingkat perputaran piutang KPRI di Kota Semarang adalah tidak 

efisien, karena jangka waktu lebih dari setahun tepatnya 350 hari piutang 

yang tertanam dalam modal dapat terkumpul kembali. 

 

 

4.1.1.4. Perputaran Persediaan 

Tingkat perputaran persediaan merupakan perbandingan jumlah dari 

harga pokok penjualan dengan jumlah rata-rata persediaan yang dimiliki 

perusahaan. Perputaran Persediaan KPRI Semarang tahun 2007 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 
Tingkat Perputaran Persediaan pada KPRI  

Di Kota Semarang Tahun 2007 
No Nama KPRI Tahun 2007 (Kali) 
1 Widya Lestari 4,95 
2 Putra Sejahtera 3,17 
3 Teratai 13,72 
4 Dwija Usaha 7,42 
5 Bhakti Citra 16,82 
6 Nusantara IAIN Walisongo 10,35 
7 UU Mardi Santosa 7,84 
8 Serba Usaha Gemi 9,50 
9 Manunggal Sejahtera 14,48 
10 Bina Gizi 8,07 
11 Bina Gatra 1,14 
12 Pustaka 14,19 
13 Kokapura Ah.Yani 5,61 
14 Bina Citra Husada 11,40 
15 Tulus Karya 2,02 
16 Handayani 12,55 
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17 Angkasa 12,36 
18 Serba Usaha  7,05 
19 Bhakti Praja 15,98 
20 Lapas Klas 1 7,63 
21 Koperkap Perumka 15,70 
22 Tirta Usaha 9,07 
23 Sejahtera BLKI 8,74 
24 Balai Besar POM 9,74 
25 Baita Bhakti 2,61 
26 Serba Usaha SMP 20 8,03 
27 Bangun Sejahtera 0,91 
28 Dwija Raharja 9,89 
29 Kopel Dolog 15,70 
30 Mitra Perkasa 9,83 
31 Pengayoman 2,61 
32 Bahtera 1,96 

Rata-rata  8,78 
 Sumber : Laporan RAT KPRI di Kota Semarang tahun 2007 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, selama tahun 2007 diketahui bahwa 

tingkat perputaran persediaan tertinggi diperoleh KPRI Bhakti Citra yaitu 

sebesar 16,82 kali pertahun. Hal ini berarti persediaan KPRI Bhakti Citra 

akan terkumpul dalam waktu 21,4 atau sekitar 21 hari. Tingkat perputaran 

ini diketahui karena harga pokok penjualan (HPP) yang telah dikeluarkan 

KPRI Bhakti Citra selama tahun 2007 adalah Rp.464.594.836,00, 

persediaan Rp.27.627.360,50. Tingkat perputaran persediaan terendah 

terdapat pada KPRI Bangun Sejahtera yaitu hanya mencapai 0,91 kali 

pertahun. Hal ini berati bahwa persediaan akan terjual atau diganti kembali 

dalam waktu 395,6 hari atau sekitar 396 hari. Tingkat perputaran persediaan 

ini terjadi karena  harga pokok penjualan (HPP) yang telah dikeluarkan oleh 

KPRI Bangun Sejahtera selama tahun 2007 adalah Rp.2.907.256,00, , 

persediaan sebesar Rp.3.180.257,00  
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Rata-rata tingkat perputaran persediaan yang terjadi pada KPRI di 

Kota Semarang selama tahun 2007 adalah sebesar 8,78 kali yang berarti 

pula bahwa rata-rata persediaan barang dagangan terjual atau diganti 

kembali dalam waktu 41,00 atau sekitar 41 hari. 

4.1.1.5. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas Ekonomi sering digunakan untuk mengukur penggunaan 

modal kerja suatu koperasi yang diukur dengan cara membandingkan laba 

usaha dengan modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut 

dan dinyatakan dalam persen (%). 

Rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kota Semarang tahun 2007 yang 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5. Tingkat Rentabilitas Ekonomi KPRI di Kota Semarang tahun 2007 
Rentabilitas Ekonomi 

No Nama KPRI 
SHU Modal 100% 

1 Widya Lestari 10.767.171,00 226.967.605,00 5,63 
2 Putra Sejahtera 91.198.875,00 2.385.327.974,00 3,82 
3 Teratai 94.279.224,00 452.280.038,08 18,63 
4 Dwija Usaha 165.000.000,00 797.675.694,60 20,69 
5 Bhakti Citra 71.706.134,47 489.784.732,02 14,64 
6 Nusantara IAIN Walisongo 44.346.718,00 862.782.916,00 5,14 
7 UU Mardi Santosa 66.499.870,00 927.737.306,60 7,17 
8 Serba Usaha Gemi 763.907.744,24 9.776.260.486,22 7,81 
9 Manunggal Sejahtera 147.137.281,00 1.213.481.601,00 12,13 

10 Bina Gizi 29.129.393,00 246.871.428,00 11,80 
11 Bina Gatra 70.238.550,00 1.100.511.708,00 6,38 
12 Pustaka 38.633.076,91 170.691.349,18 22,63 
13 Kokapura Ah.Yani 68.279.870,49 553.897.684,93 12,33 
14 Bina Citra Husada 244.952.057,10 1.643.565.594,60 14,90 
15 Tulus Karya 394.245.787,00 3.810.652.443,00 10,35 
16 Handayani 230.988.103,00 1.370.164.621,00 16,86 
17 Angkasa 18.520.200,00 308.453.400,00 6,00 
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18 Serba Usaha  763.907.744,24 9.776.260.486,22 7,81 
19 Bhakti Praja 485.102.654,97 5.131.313.472,44 9,45 
20 Lapas Klas 1 53.056.925,00 321.810.948,45 16,49 
21 Koperkap Perumka 168.188.717,00 1.591.736.918,00 10,57 
22 Tirta Usaha 26.635.260,04 454.892.459,60 5,86 
23 Sejahtera BLKI 19.653.980,00 147.901.716,12 13,29 
24 Balai Besar POM 100.439.987,00 887.398.645,00 11,32 
25 Baita Bhakti 14.155.488,33 135.596.024,49 10,44 
26 Serba Usaha SMP 20 11.113.374,20 74.033.373,70 15,01 
27 Bangun Sejahtera 10.887.219,00 109.074.859,00 9,98 
28 Dwija Raharja 71.589.600,00 1.672.632.683,00 4,28 
29 Kopel Dolog 533.226.711,36 2.067.013.855,18 25,80 
30 Mitra Perkasa 12.509.800,90 188.954.609,00 6,62 
31 Pengayoman 16.029.531,97 109.082.625,70 14,69 
32 Bahtera 36.804.113,14 404.586.326,00 9,10 
 Rata-rata   11,48 

Sumber : Laporan Keuangan yang sudah diolah 
Berdasarkan jumlah sampel yang diambil, rata-rata Rentabilitas 

ekonomi pada KPRI Kota Semarang tahun 2007 adalah 11,5%, hal ini 

menunjukkan bahwa tiap Rp. 100 modal usaha yang dikelola KPRI di Kota 

Semarang mampu menghasilkan SHU sebesar 11,5% atau Rp. 11,5 tiap 

tahun. Rentabilitas ekonomi tertinggi oleh KPRI Pustaka mampu 

menghasilkan SHU sebesar 22,63% atau Rp. 22,63 tiap tahun, sedangkan 

Rentabilitas ekonomi terendah tahun 2007 dimiliki oleh KPRI Putra 

Sejahtera sebesar 3,82%, hal ini berarti bahwa setiap Rp. 100 modal usaha 

yang dikelola KPRI tersebut mampu menghasilkan SHU sebesar 3,82% atau 

Rp. 3,82 tiap tahun. 

Dilihat dari besarnya rata-rata tingkat rentabilitas ekonomi yang 

dimiliki oleh KPRI Semarang tahun 2007, berarti masih banyak KPRI yang 
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memiliki tingkat rentabilitas ekonomi dibawah standar yang telah ditetapkan 

oleh Dinas Koperasi. 

4.2. Uji Hipotesis 

4.2.1. Uji F ( Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk memprediksi pengaruh positif antara variabel 

independen yaitu (pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran piutang 

dan perputaran persediaan) secara simultan atau bersama-sama terhadap 

variabel dependen (rentabilitas ekonomi). 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F, caranya 

dengan membandingkan  nilai Ftabel dengan Fhitung. Berdasarkan pengujian 

dengan SPSS diperoleh output ANOVA pada Tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 
Uji ANOVA (Uji F) 

 
ANOVA(b) 

 

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 

489.041 4 122.260 7.567 .000(a) 

  Residual 
436.243 27 16.157     

  Total 
925.284 31      

a  Predictors: (Constant), Perputaran Persediaan (X4), Perputaran Piutang (X3), 
Perputaran Kas (X2), Pengendalian Biaya (X1) 

b  Dependent Variable: Rentabilitas Ekonomi 
Sumber : data diolah 

Berdasar Tabel 4.6 diketahui nilai Fhitung sebesar 7,567 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Hasil uji ANOVA antara pengendalian biaya (X1) 

perputaran kas (X2), perputaran piutang (X3) dan perputaran persediaan (X4) 



72 

 

terhadap rentabilitas ekonomi (Y) diperoleh Fhitung 7,567. Hal ini 

mengindikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel 

independent berpengaruh positif terhadap rentabilitas ekonomi. Dengan 

demikian, hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi ada pengaruh pengendalian 

biaya, perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 

terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI Semarang  

 Besarnya  koefisien determinasi (R2) secara keseluruhan. Untuk 

mengetahui nilai dari koefisien determinasi (R2), dapat dilihat pada Tabel 

4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 
Koefisien Determinasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .727(a) .529 .459 4.01960 2.030 

a  Predictors: (Constant), Perputaran Persediaan (X4), Perputaran Piutang (X3), 
Perputaran Kas (X2), Pengendalian Biaya (X1) 

b  Dependent Variable: Rentabilitas Ekonomi (Y) 
 
 Sumber : Data primer diolah  
 

Berdasarkan hasil perhitungan dari Tabel 4.7 diperoleh koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0.529. Hal ini berarti 52,9% rentabilitas ekonomi 

bisa dijelaskan oleh variabel pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan yang telah diberikan, sedangkan sisanya 

sebesar 47,1% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain, yang tidak diteliti. 

Selain melakukan pembuktian dengan uji R2, perlu juga dicari 

besarnya koefisien determinasi (r2) parsialnya untuk masing-masing variabel 
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bebas. Berdasarkan hasil pengolahan data, koefisien determinasi parsialnya 

diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi parsial. Untuk variabel 

pengendalian biaya diperoleh (-0,372)2 adalah sebesar 0,138384, perputaran 

kas diperoleh (0,409)2 adalah sebesar 0,167281, perputaran piutang 

diperoleh (0.485)2 adalah sebesar 0,235225 dan perputaran persediaan 

diperoleh (0,172)2 adalah sebesar 0,029584. Hal ini berarti bahwa 

sumbangan parsial dari masing-masing variabel adalah sebesar 13,83% 

untuk sumbangan variabel pengendalian biaya terhadap rentabilitas 

ekonomi, perputaran kas terhadap rentabilitas ekonomi adalah sebesar 

16,72%, perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi adalah sebesar 

23,52% dan perputaran persediaan terhadap rentabilitas ekonomi adalah 

sebesar 2,95%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.8 
Koefisien Korelasi 

Coefficients(a) 
 

Model   Correlations Collinearity Statistics 

    
Zero-
order Partial Part 

Toleranc
e VIF 

1 (Constant)        
 Pengendalia

n biaya -.452 .372 -.275 .916 1.092 

  Perputaran 
kas .427 .409 .307 .925 1.081 

  Perputaran 
piutang .520 .485 .381 .857 1.167 

 Perputaran 
persediaan .373 -.172 .120 .846 1.182 

a  Dependent Variable: rentabilitas ekonomi 
Sumber: data diolah 

4.2.2. Uji t (Uji Parsial) 
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Uji t dilakukan untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh secara 

parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui 

kemaknaan koefisien parsial, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

perbandingan nilai thitung masing-masing koefisien regresi dengan ttabel pada 

taraf signifikan 5%. Berdasarkan perhitungan komputer dengan program 

statistik SPSS diperoleh thitung untuk variabel pengendalian biaya dengan 

rentabilitas ekonomi sebesar -2,083 dengan nilai signifikan 0,047, nilai 

signifikannya lebih kecil dari taraf signifikan α= 5%. Nilai signifikan 0,047 

< 0,05, maka hasil uji ini dinyatakan bahwa Ho ditolak sehingga dapat 

dikatakan bahwa Ha diterima yang artinya secara parsial pengendalian biaya 

berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi.  

Nilai thitung variabel perputaran kas dengan rentabilitas ekonomi 

sebesar 2.326 nilai signifikan 0,028, dimana nilai signifikannya lebih kecil 

taraf signifikan α= 5%, nilai signifikan 0,028 < 0,05, maka uji dinyatakan 

bahwa Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa Ha diterima yang artinya 

secara parsial perputaran kas berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. 

Variabel perputaran piutang diperoleh thitung sebesar 2.223, dengan nilai 

signifikan 0,034, dimana nilai signifikannya lebih kecil dari taraf signifikan 

α= 5%. Maknanya Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa Ha diterima 

yang artinya secara parsial nilai signifikan 0,034 < 0,05, maka hasil uji ini 

dinyatakan bahwa Ho variabel perputaran piutang berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi.   
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Variabel perputaran persediaan diperoleh thitung  sebesar 0,372 > 0,05,  

nilai signifikan 0.372, dimana nilai signifikannya lebih besar dari taraf 

signifikan α= 5%, dengan nilai signifikan 0, 372 > 0,05, maka hasil uji ini 

dinyatakan bahwa Ho diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Ha ditolak 

yang artinya secara parsial variabel perputaran persediaan tidak berpengaruh 

terhadap rentabilitas ekonomi.   

4.3.  Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk memastikan bahwa model 

regresi berganda tidak dengan melihat bahwa model regresi tersebut sudah 

terbebas dari masalah seperti uji multikoloniaeritas heterokedastisitas, dan 

normalitas data. 

4.3.1. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) 

(Ghozali 2001:75). Suatu cara mendeteksi multikolonieritas adalah 

dilakukan dengan mengorlaksikan antar variabel bebas dan apabila 

korelasinya spesifik (tinggi) maka antar variabel bebas tersebut terjadi 

multikolonieritas. Berikut adalah tabel besaran VIF yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidak masalah multikolinearitas pada model regresi. 

Tabel 4.9. 
Data Besaran Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel Bebas Besaran Variance Inflation Factor (VIF) 

Pengendalian Biaya 1.092 

Perputaran Kas 1.081 
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Perputaran Piutang 1.167 

Perputaran Persediaan 1.182 

Sumber : Data Primer Hasil Output SPSS 
 

Menurut Ghozali (2001:57) suatu model regresi yang tidak terjadi 

gejala multikolonieritas yang memiliki nilai variance Inflation Factor (VIF) 

lebih kecil dari. berdasarkan hasil pengolahan output SPSS, didapatkan 

suatu besaran VIF pada masing-masing dari variabel bebas jauh lebih kecil 

dari 10. Disimpulkan bahwa kedua variabel bebas dari model regresi 

tersebut tidak terjadi hubungan multikolonieritas. 

4.3.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali 2001:69). Model regresi dapat dideteksi 

dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik 

Scatterplot serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka O pada 

sumbu Y. Grafik Scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola 

tertentu yang teratur dan titik meyebar diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heterokedastisitas pada model regresi. 

Gambar 4.1. Grafik Scatterplot 
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4.3.3. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak (Ghozali 2001:74). Posisi Y berada pada rumus residu dan X1, X2, X3 

ada pada rumus residu yang terdapat pada rumus Y prediksi atau ada di 

dalam model regresi linear berganda yang telah dijelaskan oleh Y prediksi.  

Model regresi yang mendekati asumsi normalitas apabila data tersebut 

menyebar disekitar garis diagonal,dalam grafik uji normalitas dapat dilihat 

bahwa data-data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua regresi memiliki 

distribusi data yang normal atau memenuhi asumsi normalitas data. 
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Gambar 4.2. Grafik Normal Probability Plot 

4.4. Pembahasan 

 Dalam penelitian ini, diketahui bahwa tingkat rentabilitas ekonomi 

dipengaruhi oleh pengendalian biaya, tingkat perputaran kas, tingkat 

perputaran piutang dan tingkat perputaran persediaan sebesar 52,9%. 

Sedangkan faktor lain di luar obyek penelitian yang berpengaruh sebesar 

47,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian biaya, tingkat 

perputaran kas, tingkat perputaran piutang dan tingkat perputaran persediaan 

memiliki peran yang cukupbbesar dalam meningkatkan rentabilitas 

ekonomi. Dari hasil persamaan regresi dan nilai R2 yang ditunjukkan dengan 

Adjusted R Square kecil atau belum mendekati satu yaitu 0,529..  
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Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh keempat 

variabel tersebut (pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran piutang 

dan perputaran persediaan)  kecil terhadap rentabilitas ekonomi disebabkan 

oleh adanya pinjaman tidak tertagih yang cukup besar yang dialami oleh 

KPRI, menurut hasil perhitungan dari 32 KPRI sampel selama 2007 terdapat 

beberapa KPRI yang mengalami pinjaman macet, dari total pinjaman yang 

telah diberikan sebesar Rp 28.546.366.851,65 dengan pengembalian sebesar  

Rp 26.052.958.739,50 dan sisanya sebesar Rp 3.099.351.312,15 atau sekitar 

10,86% mengalami kemacetan, faktor pinjaman ini secara langsung akan 

mempengaruhi besar-kecilnya kas yang diterima, jika pinjaman cepat 

kembali dan tidak terlalu lama berada pada nasabah maka kas akan cepat 

terkumpul dan ini berakibat langsung terhadap perputaran kasnya. Suyatno 

(1991:112) menyatakan bahwa tindakan yang harus diambil KPRI dalam 

mengatasi pinjaman macet yang telah dialami dengan cara : (1) 

Rescheduling yaitu kebijaksanaan yang berkaitan dengan jangka waktu 

kredit yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan 

memperpanjang jangka waktu angsuran. (2) Reconditioning yaitu bantuan 

yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit. (3) 

Restructuring dilakukan apabila nasabah mengalami kesulitan usaha 

disebabkan karena modal, maka penyelamatannya dengan meninjau kembali 

situasi dan kondisi permodalan. (4) Kombinasi antara rescheduling dengan 

reconditioning atau rescheduling dengan restructuring, dan yang terakhir. 

(5) Penyitaan jaminan cara ini dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar 
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tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya atau sudah tidak ada i’tikad 

baik.    

Pengendalian biaya memberikan pengaruh tehadap rentabilitas 

ekonomi sebesar 13,8%.p pengendalian biaya KPRI di Kota Semarang 

tahun 2007 sebagian besar dapat dikatakan tidak efisien. Dibuktikan dengan 

rata-rata rasio pengendalian biaya yang dicapai pada KPRI di Kota 

Semarang tahun 2007 adalah sebesar 68,43% yang jika dibandingkan 

dengan standar yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi sebesar 65%. Ini 

berarti bahwa KPRI tersebut belum mampu mengelola biaya yang 

digunakan secara efisien. Namun di lain pihak terdapat KPRI yang masuk 

kriteria pengendalian biaya  efisien.  Pengaruh pinjaman terhadap 

perputaran kas hanya memberikan kontribusi sebesar 16,72 % terhadap 

rentabilitas ekonomi. Adanya perputaran kas yang tinggi maka tingkat 

rentabilitas ekonomi juga akan tinggi hal ini sesuai dengan teorinya 

Gitosudarmo, (2002:61) yang menyatakan bahwa suatu perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya jumlah kas yang 

besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan berarti pula bahwa 

perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas, salah satunya pengelolaan 

pinjaman tersebut, jika jumlah kas relatif kecil akan diperoleh perputaran 

kas yang tinggi dan keuntungan atau rentabilitas yang akan diperoleh lebih 

besar. 

Faktor pinjaman ini secara langsung juga mempengaruhi keadaan 

piutang KPRI karena semakin lama pinjaman kembali maka semakin 



81 

 

banyak pula piutang yang menumpuk, jika ini terjadi kemungkinan besar 

roda perputaran piutang ini akan terhambat karena adanya pinjaman yang 

macet, pinjaman macet ini bisa disebabkan oleh tidak efektifnya 

pengelolaan pinjaman yang dilakukan pengurus sehingga para nasabah 

sering terlambat dalam pengembalian pinjaman bahkan tidak 

mengembalikan, dan juga ketegasan dalam memberikan sanksi kepada 

nasabah kurang, situasi inilah yang menyebabkan koperasi tidak efisien, 

disamping kurangnya pengawasan, sistem bunga pinjaman juga 

berpengaruh besar terhadap tingkat pengembalian piutangnya, jika bunga 

pinjaman yang dikenakan rendah maka kemungkinan kembalinya juga cepat 

begitu pula sebaliknya, semakin cepatnya pengembalian pinjaman ini 

berpengaruh terhadap tingkat perputaran piutangnya dan secara langsung 

akan mempengaruhi tingkat rentabilitas ekonominya, pernyataan ini 

didukung oleh teorinya Munawir (2004:75) yang menyatakan bahwa 

piutang yang dimiliki oleh perusahaan mempunyai hubungan yang erat 

dengan volume penjualan kredit. Perputaran piutang yang tinggi bisa 

ditunjukkan dengan cepatnya piutang dilunasi atau kembali menjadi kas dan 

faktor pinjaman inilah yang berperan besar terhadap piutangnya. Perputaran 

piutang memberikan pengaruh sebesar 14,97% terhadap rentabilitas 

ekonomi. 

Pinjaman mempunyai pengaruh yang besar, selain mempengaruhi kas 

dan piutang, pinjaman juga berperan langsung terhadap persediaan koperasi, 

hal ini ditunjukkan dengan penjualan persediaan yang dilakukan koperasi, 
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jika persediaan dijual dengan tunai maka diperoleh kas secara langsung 

tetapi jika dijual dengan kredit bisa juga dikatakan sebagai pinjaman barang, 

jika pinjaman tersebut kembalinya dalam bentuk kas dengan jangka waktu 

yang relatif lama maka periode untuk mengadakan persediaan barang baru 

juga terhambat karena dana yang dibutuhkan macet pada pinjaman barang 

tersebut, sehingga tingkat laba yang diperoleh juga terhambat begitu juga 

rentabilitas yang diperoleh juga akan lebih kecil.  

 Penelitian ini juga menghasilkan suatu pernyataan bahwa tingkat 

perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi 

karena tingkat signifikansi > dari 5% yaitu 37,2% dengan kontribusi sebesar 

2,95%. Pernyataan ini didukung oleh teorinya Gitosudarmo, (2002:97) yaitu 

persediaan merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. 

Persediaan sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar, 

dimana secara terus-menerus mengalami perubahan. Makin tinggi 

perputarannya berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam piutang, 

sehingga rentabilitas yang akan diperoleh besar. Tingkat perputaran kas, 

piutang dan persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa koperasi dapat 

memaksimalkan rentabilitas ekonomi yang akan dicapai.  

Pengaruh faktor lain diluar penelitian yang mempunyai tingkat 

prosentase yang cukup besar yaitu sebesar 47,1%. Menurut Riyanto 

(2001:96), bahwa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya rentabilitas 

ekonomi ditentukan oleh dua faktor : (1). Profit margin yaitu perbandingan 

antara net operating income dengan sales atau penjualan bersih dan 



83 

 

dinyatakan dalam prosentase. Rentabilitas ekonomi akan lebih besar 

diperoleh dengan cara memperbesar profit margin, yaitu dengan 

mempertinggi efisiensi dibidang produksi, penjualan dan pembenahan 

administrasi. (2). Turnover operating asset yaitu kecepatan perputaran 

aktiva usaha dalam satu periode tertentu. Turnover ini bisa ditentukan 

dengan membagi antara net sales dengan operating assets. Memperbesar 

rentabilitas ekonomi dilakukan melalui turnover ini bisa dihubungkan 

dengan kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai aktiva, baik aktiva 

lancar maupun tetap. 

Faktor biaya juga sering digunakan sebagai ukuran efisiensi yang 

telah dilakukan oleh sebuah koperasi. Biaya-biaya yang berpengaruh 

terhadap besarnya tingkat rentabilitas ekonomi pada koperasi antara lain 

biaya bunga yang dikeluarkan terhadap SHU sebelum pajak, biaya 

organisasi seperti biaya rapat anggota tahunan, dan juga biaya untuk 

pengelolaan (operasional) koperasi seperti gaji karyawan, gaji pengurus, 

pengawas, pembinaan, biaya promosi ataupun biaya transportasi. Biaya-

biaya ini tentu akan mengurangi laba yang akan diperoleh koperasi, dengan 

menurunnya laba berarti tingkat rentabilitas ekonomi akan mengalami 

penurunan juga, sehingga para manajer dan pengurus koperasi diharapkan 

dapat menekan besarnya jumlah biaya yang akan dikeluarkan koperasi agar 

laba yang diperoleh dapat menjadi lebih besar dan tingkat rentabilitas 

ekonomi koperasi juga menjadi tinggi.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 

Hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara simultan pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi yaitu sebesar 0,52 yang artinya meskipun 

kecil tetapi tetap memberikan pengaruh sebesar 52,9% sedangkan 

sisanya 47,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan dapat digunakan untuk memprediksi 

perubahan dan naik turunnya rentabilitas pada KPRI di Kota 

Semarang dalam upaya meningkatkan profitabilitas dan 

keberlangsungan usaha KPRI di masa yang akan datang. 

2. Secara parsial  pengendalian biaya, perputaran kas, perputaran 

piutang berpegaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Besarnya 

pengaruh pengendalian biaya sebesar 13,8%, perputaran kas 

sebesar 16,7%, perputaran piutang sebesar 23,52%. Perputaran 

persediaan tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi. Hal 

ini dikarenakan kembalinya pinjaman dalam bentuk kas dengan 

jangka waktu yang relatif lama maka periode untuk mengadakan 
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persediaan barang baru juga terhambat karena dana yang 

dibutuhkan macet pada pinjaman barang tersebut. 

5.2. SARAN   

1. Pengurus dapat secara lebih efisien menggunakan biaya usaha 

sehingga SHU yang akan diterima lebih besar dan rentabilitas 

ekonomi juga akan tinggi. 

2. Sebagai usaha menaikkan rentabilitas ekonomi KPRI hendaknya 

lebih memperhatikan perputaran kas, piutang dan persediaannya 

disamping itu juga memperhatikan faktor lainnya seperti 

memperbesar profit margin dengan cara mempertinggi efisiensi 

dibidang penjualan, pembenahan administrasi dan memperbesar 

turnover operating asset dengan kebijaksanaan investasi dana. 

3. Perlu adanya penelitian lanjutan yang mengungkap faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi rentabilitas selain pengendalian biaya dan 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan,. 
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